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PR_COD_1recastingam

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o roamingu vo verejných 
mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie (prepracované znenie)
(KOM(2011)0402 – C7-0190/2011 – 2011/0187(COD))

(Riadny legislatívny postup – prepracovanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2011)0402),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0190/2011),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z (...)1,

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z (...)2,

– so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom 
používaní techniky prepracovania právnych aktov3,

– so zreteľom na list Výboru pre právne veci z 25. novembra 2011 adresovaný Výboru pre 
priemysel, výskum a energetiku v súlade s článkom 87 ods. 3 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na články 87 a 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanovisko Výboru 
pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A7-0000/2011),

A. keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho 
parlamentu, Rady a Komisie predmetný návrh neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem 
tých, ktoré sú ako také označené v návrhu, a keďže, pokiaľ ide o kodifikáciu 
nezmenených ustanovení skorších aktov spolu s uvedenými zmenami, predmetom návrhu 
je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných aktov bez zmeny ich podstaty,

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní, pričom berie do úvahy odporúčania 
konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a 
Komisie;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 

                                               
1 Ú. v. C 0, 0.0.0000, s. 0 (zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku).
2 Ú. v. C 0, 0.0.0000, s. 0 (zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku).
3 Ú. v. EÚ C 77, 28.3.2002, s. 1.
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parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Preto by sa mali prijať pravidlá, na 
základe ktorých by sa muselo vyhovieť 
primeraným žiadostiam o veľkoobchodný 
prístup k verejným mobilným 
komunikačným sieťam na účely 
poskytovania roamingových služieb. 
Takéto žiadosti by sa mali zamietnuť iba 
na základe objektívnych a náležite 
podložených kritérií, ktoré by mali stanoviť 
vnútroštátne regulačné orgány na základe 
posúdenia jednotlivých prípadov po 
zrealizovaní postupu riešenia sporov 
uvedeného v článku 17. Aby sa zaistili 
rovnaké podmienky, veľkoobchodný 
prístup na účely poskytovania 
roamingových služieb by sa mal udeliť v 
súlade s regulačnými povinnosťami 
stanovenými v tomto nariadení, ktoré sa 
uplatňujú na veľkoobchodnej úrovni, a mal 
by zohľadňovať rôzne prvky nákladov 
potrebných na poskytnutie takéhoto 
prístupu. Jednotný regulačný prístup 
veľkoobchodného prístupu na účely 
poskytovania roamingových služieb by 
zabránila nepomeru medzi členskými 
štátmi.

(19) Preto by sa mali prijať pravidlá, na 
základe ktorých by sa muselo vyhovieť 
primeraným žiadostiam o veľkoobchodný 
prístup k verejným mobilným 
komunikačným sieťam na účely 
poskytovania roamingových služieb. 
Takéto žiadosti by sa mali zamietnuť iba 
na základe objektívnych a náležite 
podložených kritérií, ktoré by mali stanoviť 
vnútroštátne regulačné orgány na základe 
posúdenia jednotlivých prípadov po 
zrealizovaní postupu riešenia sporov 
uvedeného v článku 17. Aby sa zaistili 
rovnaké podmienky, veľkoobchodný 
prístup na účely poskytovania 
roamingových služieb by sa mal udeliť v 
súlade s regulačnými povinnosťami 
stanovenými v tomto nariadení, ktoré sa 
uplatňujú na veľkoobchodnej úrovni, 
a príslušnými ustanoveniami prístupovej 
smernice zahrňujúcej pravidlá 
nediskriminácie a interoperability, a mal 
by zohľadňovať rôzne prvky nákladov 
potrebných na poskytnutie takéhoto 
prístupu. Jednotný regulačný prístup 
veľkoobchodného prístupu na účely 
poskytovania roamingových služieb by 
zabránil nepomeru medzi členskými 
štátmi.

Or. en

Odôvodnenie

Z dôvodov konzistentnosti a právnej istoty by sa malo ozrejmiť, že príslušné ustanovenia 
prístupovej smernice vrátane ustanovení o nediskriminácii a interoperabilite sa uplatňujú aj 
na technickú stránku prístupu v súlade s týmto nariadením.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Povinnosť poskytnúť veľkoobchodný 
prístup k roamingu by sa mala vzťahovať 
na všetky prvky a prostriedky potrebné na 
to, aby sa mohli poskytovať roamingové 
služby, akými sú: prístup k sieťovým 
prvkom a pridruženým prostriedkom; 
prístup k relevantným softvérovým 
systémom vrátane systémov na podporu 
prevádzky; prístup k informačným 
systémom alebo databázam na predbežné 
objednávanie, poskytovanie, objednávanie, 
podávanie žiadostí o údržbu a opravu a 
fakturáciu; prístup k prevodu čísel alebo k 
systémom s rovnocennými funkciami; 
prístup k mobilným sieťam a prístup k 
službám v rámci virtuálnej siete.

(20) Povinnosť poskytnúť veľkoobchodný 
prístup k roamingu by sa – v súlade 
v súlade s príslušnými ustanoveniami 
prístupovej smernice – mala vzťahovať na 
všetky prvky a prostriedky potrebné na to, 
aby sa mohli poskytovať roamingové 
služby, akými sú: prístup k sieťovým 
prvkom a pridruženým prostriedkom; 
prístup k relevantným softvérovým 
systémom vrátane systémov na podporu 
prevádzky; prístup k informačným 
systémom alebo databázam na predbežné 
objednávanie, poskytovanie, objednávanie, 
podávanie žiadostí o údržbu a opravu a 
fakturáciu; prístup k prevodu čísel alebo k 
systémom s rovnocennými funkciami; 
prístup k mobilným sieťam a prístup k 
službám v rámci virtuálnej siete.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

(22) Spotrebitelia by mali mať právo zvoliť 
si možnosť nakupovať roamingové služby 
oddelene od ich domáceho mobilného 
balíka, a to spôsobom zohľadňujúcim ich 
potreby. Prostriedok na oddelený predaj 
roamingových služieb by sa v súčasnosti 
mohol technicky realizovať niekoľkými 
spôsobmi vrátane dvojitej IMSI (dve 
oddelené medzinárodné identity 
mobilného účastníka na tej istej SIM 
karte), jednoduchej IMSI (o 
medzinárodnú identitu mobilného 
účastníka sa spoločne delia domáci 
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poskytovanými kdekoľvek v Únii pri 
zachovaní úrovne kvality.

poskytovateľ a poskytovateľ roamingu) 
a kombinácií dvojitej alebo jednoduchej 
IMSI s právom účastníka prejsť 
k poskytovateľovi v navštívenej krajine 
(lokálne delenie).  Týmto nariadením by 
sa nemalo stanoviť žiadne konkrétne 
technické riešenie dosiahnutia cieľa 
umožniť oddelený predaj roamingových 
služieb, ale mala by sa ním pripraviť cesta 
pre najúčinnejšie a najefektívnejšie 
riešenie vrátane kombinovaných riešení, 
ktoré má vypracovať BEREC v úzkej 
spolupráci s Komisiou, a mali by sa ním
stanoviť zásadné požiadavky týkajúce sa 
technických vlastností, ktoré by mal 
spĺňať akákoľvek prostriedok na 
oddelený predaj roamingových služieb. 
Tieto zásadné požiadavky by mali zahŕňať 
zavedenie možnosti pre spotrebiteľov
koordinovaným spôsobom v celej Únii 
vybrať si rýchlo a ľahko iného 
poskytovateľa roamingových služieb, a to
bez toho, aby si museli meniť číslo, a s 
roamingovými službami poskytovanými 
kdekoľvek v Únii pri zachovaní úrovne 
kvality. Okrem toho by sa nemalo brániť 
roamingu mimo Únie alebo roamingu, 
ktorý využívajú štátni príslušníci tretej 
krajiny, ktorí sa nachádzajú v Únii. Zo 
zásadných požiadaviek vyplýva, že 
akékoľvek technické riešenie by malo 
zaistiť interoperabilitu služieb.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto nariadením by sa mali stanoviť zásadné kritériá, ktoré by mala spĺňať akýkoľvek 
prostriedok na oddelený predaj roamingových služieb, nemal by sa ním však predpisovať 
žiadny konkrétny technologický postup.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 65
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(65) Aby sa zabezpečilo, že regulačné 
povinnosti týkajúce sa veľkoobchodných a 
maloobchodných poplatkov za hlasové, 
SMS a dátové roamingové služby nebudú 
platiť dlhšie, ako je potrebné, keď budú 
štrukturálne riešenia plne zavedené a 
hospodárska súťaž na trhu s roamingom 
dosiahne dostatočnú úroveň, mali by sa 
ešte pred skončením stanovených lehôt 
určiť podmienky, za akých sa nebudú 
uplatňovať maximálne veľkoobchodné a 
maloobchodné poplatky. Takéto 
podmienky by sa mali zakladať na 
značnom rozdiele medzi hornými 
hranicami cien a skutočnou výškou cien. 
Za dosiahnutie značného rozdielu sa 
považuje prípad, keď ceny v Únii dosiahli 
v priemere 75 % svojej hornej hranice. 
Pokiaľ ide o veľkoobchodné horné 
hranice cien, 75 % kritérium sa musí 
zakladať na nevyváženom prenose dát 
medzi prevádzkovateľmi, ktorí nepatria do 
tej istej skupiny. Aby sa obmedzil nepomer 
medzi členskými štátmi, 75 % kritérium 
horných hraníc maloobchodných cien sa 
vypočíta stanovením priemeru na úrovni 
Únie z vnútroštátnych priemerov osobitne 
za každú roamingovú službu (hlasovú, 
SMS alebo dátovú).

(65) Aby sa zabezpečilo, že regulačné 
povinnosti týkajúce sa veľkoobchodných a 
maloobchodných poplatkov za hlasové, 
SMS a dátové roamingové služby nebudú 
platiť dlhšie, ako je potrebné, keď budú 
štrukturálne riešenia plne zavedené a 
hospodárska súťaž na trhu s roamingom 
dosiahne dostatočnú úroveň, Komisia 
preskúma fungovanie tohto nariadenia 
v roku 2016 a zanalyzuje, či sa dosiahli 
ciele tohto nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Maximálne veľkoobchodné a maloobchodné poplatky by sa mali zrušiť iba vtedy, keď je 
účinná hospodárska súťaž. Preto by sa rozhodnutie malo ponechať na preskúmanie, ktoré by 
sa malo uskutočniť v roku 2016, s cieľom umožniť, aby hospodárska súťaž založená na 
štrukturálnych opatreniach mala dostatočný čas rozvinúť sa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 66a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(66a) Medzi regulovanými roamingovými 
tarifami v rámci Únie a roamingovými 
tarifami, ktoré platia spotrebitelia, keď 
vycestujú z Únie, je veľký nepomer a 
v porovnaní s cenami v rámci Únie sú 
tieto tarify naďalej vysoké. Pre chýbajúci 
dôsledný prístup k opatreniam týkajúcim 
sa transparentnosti a ochrany, pokiaľ ide 
o roaming mimo Únie, spotrebitelia si nie 
sú istí svojimi právami, čo ich počas 
pobytu v zahraničí často odradzuje, aby 
používali mobilné služby. Toto má 
nepriamy nepriaznivý vplyv na rozvoj 
vnútorného trhu roamingových služieb. Je 
preto potrebné, aby sa tento problém riešil 
aj uplatňovaním určitých opatrení 
týkajúcich sa transparentnosti a ochrany, 
pokiaľ ide o roamingové služby mimo 
Únie.

Or. en

Odôvodnenie

Spotrebitelia sú naďalej vystavení nebezpečenstvu šoku z faktúr, keď cestujú do tretích krajín. 
Niektoré ochranné ustanovenia by sa preto mali rozšíriť tak, aby tiež zahŕňali roamingové 
služby (hlasovú službu, službu SMS, dátovú službu) mimo Únie.  Tento PDN je súčasťou 
skupiny pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov predložených s týmto cieľom. Ďalšie príslušné 
PDN sú: 6, 8 – 9, 40 – 43, 46 (čiastočne) a 47 – 50. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 67

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(67) V záujme lepšieho sprehľadnenia 
maloobchodných cien za uskutočňovanie a 
prijímanie regulovaných roamingových 
volaní v rámci Únie a aby sa 
roamingovým zákazníkom uľahčilo 
rozhodovanie o používaní ich mobilných 
telefónov aj počas ich pobytu v zahraničí, 
poskytovatelia mobilných telefónnych 

(67) V záujme lepšieho sprehľadnenia 
maloobchodných cien za použitie 
roamingových služieb a aby sa 
roamingovým zákazníkom uľahčilo 
rozhodovanie o používaní ich mobilných 
telefónov aj počas ich pobytu v zahraničí, 
keď cestujú v rámci Únie alebo mimo nej, 
poskytovatelia mobilných telefónnych 



PR\885090SK.doc 11/43 PE476.117v01-00

SK

služieb by mali svojim roamingovým 
zákazníkom bezplatne umožniť ľahké 
získanie informácií o poplatkoch za 
roaming, ktoré by im boli účtované za 
uskutočňovanie alebo prijímanie 
hlasových volaní v navštívenom členskom 
štáte. Poskytovatelia by okrem toho mali 
poskytnúť svojim zákazníkom na 
požiadanie a bezplatne ďalšie informácie 
o poplatkoch za minútu alebo za jednotku 
dát (vrátane DPH) za uskutočňovanie alebo 
prijímanie hlasových volaní a tiež za 
odosielanie a prijímanie SMS, MMS a za 
ďalšie dátové komunikačné služby 
v navštívenom členskom štáte.  Keďže 
určité skupiny zákazníkov môžu byť dobre 
informované o poplatkoch za roaming, 
prevádzkovatelia by mali umožňovať, aby 
túto službu automatického zasielania 
informácií mohli ľahko zrušiť. 

služieb by mali svojim roamingovým 
zákazníkom bezplatne umožniť ľahké 
získanie informácií o poplatkoch za 
roaming, ktoré by im boli účtované za 
používanie roamingových služieb
v navštívenej krajine.  Poskytovatelia by 
okrem toho mali poskytnúť svojim 
zákazníkom, pod podmienkou, že majú 
pobyt v Únii, na požiadanie a bezplatne 
ďalšie informácie o poplatkoch za minútu 
alebo za jednotku dát (vrátane DPH) za 
uskutočňovanie alebo prijímanie hlasových 
volaní a tiež za odosielanie a prijímanie 
SMS, MMS a za ďalšie dátové 
komunikačné služby v navštívenom 
členskom štáte. Keďže určité skupiny 
zákazníkov môžu byť dobre informované o 
poplatkoch za roaming, prevádzkovatelia 
by mali umožňovať, aby túto službu 
automatického zasielania informácií mohli 
ľahko zrušiť.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 68

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(68) V záujme transparentnosti sa tiež 
vyžaduje, aby poskytovatelia poskytli 
informácie o poplatkoch za roaming, a to 
najmä o eurotarife a neobmedzenej 
paušálnej sadzbe v prípade, že ju 
poskytujú, a to pri vzniku zmluvného 
vzťahu a pri každej zmene poplatkov za 
roaming. Domáci poskytovatelia by mali 
poskytovať informácie o poplatkoch za 
roaming primeraným spôsobom, ako 
napríklad prostredníctvom faktúr, 
internetu, televíznych reklám či adresných 
zásielok. Domáci poskytovatelia by mali 
zabezpečiť, aby všetci ich roamingoví 
zákazníci boli oboznámení s dostupnosťou 
regulovaných taríf v príslušnom období , a 

(68) V záujme transparentnosti sa tiež 
vyžaduje, aby poskytovatelia poskytli 
informácie o poplatkoch za roaming, a to 
najmä o eurotarife a neobmedzenej 
paušálnej sadzbe v prípade, že ju 
poskytujú, a to pri vzniku zmluvného 
vzťahu a pri každej zmene poplatkov za 
roaming. Všetky informácie a ponuky by 
mali byť uvedené jasnou, úplnou a ľahko 
zrozumiteľnou formou, pokiaľ ide o ceny 
a povahu služieb. Domáci poskytovatelia 
by mali poskytovať informácie 
o poplatkoch za roaming primeraným 
spôsobom, ako napríklad prostredníctvom 
faktúr, internetu, televíznych reklám či 
adresných zásielok. Domáci poskytovatelia 
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mali by týchto zákazníkov jasne a 
nestranne informovať o podmienkach 
eurotarify a o práve na ňu prejsť či od nej 
odstúpiť.

by mali zabezpečiť, aby všetci ich 
roamingoví zákazníci boli oboznámení s 
dostupnosťou regulovaných taríf v 
príslušnom období , a mali by týchto 
zákazníkov jasne a nestranne informovať o 
podmienkach eurotarify a o práve na ňu 
prejsť či od nej odstúpiť.

Or. en

Odôvodnenie

Hoci oddelenie roamingových služieb môže priniesť väčšiu transparentnosť, pokiaľ ide 
o poplatky za mobilné služby, na druhej strane môže viesť k väčšej zložitosti taríf. Preto sa od 
domácich poskytovateľov požaduje, aby jasným spôsobom informovali svojich zákazníkov 
o možnosti zvoliť si alternatívneho poskytovateľa roamingu. Okrem toho spotrebiteľom musia 
byť poskytované zrozumiteľné a transparentné informácie o cenách a povahe služieb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 70

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 71



PR\885090SK.doc 13/43 PE476.117v01-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 74

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(74) Od nadobudnutia účinnosti zmien a 
doplnení zavedených nariadením (ES) č. 
544/2009 však bolo možné pozorovať 
nižšiu pravdepodobnosť toho, že zákazníci 
s predplatenou tarifou utrpia šok z faktúry 
za využívanie dátových roamingových 
služieb, keďže výšku použiteľných 
finančných prostriedkov si volia vopred. 
Okrem toho budú títo spotrebitelia 
prostredníctvom prechodnej dátovej 
eurotarify a jej regulovaných sadzieb 
poplatkov za dátový roaming dodatočne 
chránení proti vysokým cenám týchto 
služieb. Z týchto dôvodov by sa 
ustanovenia o maximálnych limitoch 
nemali vzťahovať na zákazníkov, ktorí si 
služby predplácajú.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie
V súčasnosti sú európski spotrebitelia chránení proti šoku z faktúry za dátový roaming 
automatickou ochranou. Zákazníci využívajúci fakturované služby a zákazníci využívajúci 
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predplatené služby by mali požívať rovnakú úroveň ochrany.  Ochranný mechanizmus pre 
zákazníkov využívajúcich predplatené služby by sa preto nemal zrušiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno k

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

k) „regulovaná dátová roamingová služba“ 
je roamingová služba, ktorá umožňuje 
roamingovému zákazníkovi využívať 
dátovú komunikáciu s prepájaním paketov 
prostredníctvom jeho mobilného telefónu 
alebo iného mobilného zariadenia v čase 
pripojenia k navštívenej sieti. Regulovaná 
dátová roamingová služba nezahŕňa prenos 
ani príjem regulovaných roamingových 
volaní alebo SMS správ, ale zahŕňa 
prenos a príjem správ MMS;

k) „regulovaná dátová roamingová služba“ 
je roamingová služba, ktorá umožňuje 
roamingovému zákazníkovi využívať 
dátovú komunikáciu s prepájaním paketov 
prostredníctvom jeho mobilného telefónu 
alebo iného mobilného zariadenia v čase 
pripojenia k navštívenej sieti. Regulovaná 
dátová roamingová služba nezahŕňa prenos 
ani príjem regulovaných roamingových 
volaní, SMS správ alebo správ MMS;

Or. en

Odôvodnenie
S cieľom riešiť problémy, ktoré zaznamenal BEREC, by sa služba MMS mala vyňať 
z vymedzenia dátovej roamingovej služby a zároveň by sa na ňu mali naďalej vzťahovať 
ustanovenia o transparentnosti.

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

Zatiaľ čo v návrhu Komisie sa naznačuje smer (dvojitá IMSI), v súvislosti s ktorým sa 
spravodajkyňa domnieva, že technicky by bola realizovateľným prostriedkom na stimuláciu 
výberu zo strany používateľov a hospodárskej súťaže, mohli by existovať aj iné spôsoby, 
napríklad kombinácia jednoduchej IMSI a lokálneho delenia (dočasného prestupu 
k miestnemu poskytovateľovi), čo sa môže napokon ukázať ako celkovo atraktívnejšie riešenie. 
Nariadenie by malo byť v zásade neutrálne, pokiaľ ide o technické prostriedky použité na 
realizáciu oddelenia a malo by uvažovať o možnosti nových a účinnejších a efektívnejších 
alternatívnych metód do budúcnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Ceny za prepojenie súvisiace s 
poskytovaním prostriedku na oddelený 
predaj roamingových služieb stanovené 
podľa článku 5 sa odvíjajú od nákladov.

Or. en

Odôvodnenie

Presunuté z článku 5, pretože ceny za prepojenie odkazujú na veľkoobchodné ceny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Veľkoobchodný prístup k roamingu 
zahŕňa prístup ku všetkým sieťovým 
prvkom a pridruženým prostriedkom, 
relevantným službám, softvérovým a 
informačným systémom, ktoré sú potrebné 
na poskytovanie roamingových služieb 
zákazníkom.

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

Možnosti prístupu a prepojenia podľa tohto nariadenia by mali byť v súlade s prístupovou 
smernicou 2002/19 s cieľom minimalizovať riziká rozdielnych výkladov, ktoré by mohli 
vzniknúť napríklad zavedením osobitného vymedzenia prístupu v tomto nariadení. Príslušné 
ustanovenia prístupovej smernice zahrňujú povinnosti spojené s nediskrimináciou 
a interoperabilitou. Pozri PDN 17.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Veľkoobchodný prístup k roamingu 
musí prevádzkovateľ siete poskytnúť do 
dvoch mesiacov od doručenia žiadosti.

3. Veľkoobchodný prístup k roamingu 
musí prevádzkovateľ siete poskytnúť do 
troch mesiacov od doručenia žiadosti. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Aby sa zabezpečil jednotný regulačný 
prístup k udeľovaniu veľkoobchodného 
prístupu na poskytovanie roamingových 
služieb, BEREC v úzkej spolupráci s 
Komisiou vypracuje usmernenia týkajúce 
sa podmienok veľkoobchodného prístupu 
na účely poskytovania roamingových 
služieb.

4. Aby sa zabezpečil jednotný regulačný 
prístup k udeľovaniu veľkoobchodného 
prístupu na poskytovanie roamingových 
služieb, BEREC v úzkej spolupráci s 
Komisiou do šiestich mesiacov po prijatí 
tohto nariadenia vypracuje usmernenia 
týkajúce sa podmienok veľkoobchodného 
prístupu na účely poskytovania 
roamingových služieb.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 4a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. Príslušné ustanovenia článkov 3 a 4 
(„Všeobecný rámec pre prístup 
a prepojenie“ a „Práva a povinnosti 
podnikov“), 9 a 10 („Povinnosť 
transparentnosti“ a „Povinnosť 
nediskriminácie“) a 12 („Povinnosti 
prístupu k osobitným sieťovým 
prostriedkom a ich používanie“) 
prístupovej smernice sa uplatňujú na 
prístup a prepojenie uvedené nižšie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Domáci poskytovatelia umožnia svojim 
účastníkom prístup k hlasovým, SMS a 
dátovým roamingovým službám 
ktoréhokoľvek s nimi prepojeného 
alternatívneho poskytovateľa roamingu.

1. S účinnosťou od 1. júla 2014 domáci 
poskytovatelia umožnia svojim účastníkom 
prístup k hlasovým, SMS a dátovým 
roamingovým službám ktoréhokoľvek s 
nimi prepojeného alternatívneho 
poskytovateľa roamingu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. S účinnosťou od 1. júla 2014 informujú 
domáci poskytovatelia všetkých svojich 
roamingových zákazníkov o možnosti 
odhlásiť sa z ich existujúcich 
roamingových služieb a zvoliť si 
roamingové služby alternatívneho 
poskytovateľa roamingu. Roamingoví 

2. Pred dátumom uvedeným v odseku 1 
informujú domáci poskytovatelia všetkých 
svojich roamingových zákazníkov jasnou, 
úplnou a ľahko zrozumiteľnou formou o 
možnosti odhlásiť sa z ich existujúcich 
roamingových služieb a zvoliť si 
roamingové služby alternatívneho 
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zákazníci majú dva mesiace na to, aby o 
svojom výbere informovali svojho 
domáceho poskytovateľa. Roamingoví 
zákazníci, ktorí sa v tejto lehote 
nevyjadria, majú právo zvoliť si 
alternatívneho poskytovateľa roamingu 
kedykoľvek v súlade s odsekmi 3 a 4.

poskytovateľa roamingu. Roamingoví 
zákazníci majú právo zvoliť si 
alternatívneho poskytovateľa roamingu 
kedykoľvek v súlade s odsekmi 3 a 4

Or. en

Odôvodnenie

Spotrebitelia obyčajne nie sú ochotní prejsť k iným ponukám. S cieľom umožniť spotrebiteľom 
informovane sa rozhodnúť by sa malo od domácich poskytovateľov požadovať, aby svojich 
zákazníkov jasným a zrozumiteľným spôsobom informovali o zmenách a možnosti zvoliť si 
alternatívneho poskytovateľa roamingu.

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Obdobie na prechod medzi rôznymi poskytovateľmi roamingu je príliš dlhé a nezodpovedá 
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očakávaniam spotrebiteľa. Prechod by preto mal byť možný do maximálne troch pracovných 
dní. V prípade, že si zákazník predplatil domáci balík, ktorý zahŕňa roamingové ceny odlišné 
od eurotarify, SMS eurotarify alebo dátovej eurotarify, je navrhované trojmesačné obdobie na 
prechod príliš dlhé a nemalo by presahovať dva mesiace.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Pozri PDN 22, ktorý sa venuje prípadu, keď jeden prevádzkovateľ bráni prechodu k inému 
prevádzkovateľovi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 5a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a. Vnútroštátne regulačné orgány 
využijú svoje právomoci v súlade 
s článkom 16, aby okrem iného zaistili, 
aby boli poskytovateľom uložené 
zodpovedajúce pokuty vrátane povinnosti 
odškodniť účastníkov v prípade, že je 
účastníkov prechod k alternatívnemu 
poskytovateľovi roamingu odkladaný 
alebo mu je iným spôsobom bránené.

Or. en

Odôvodnenie

Podobne ako je to v prípade ustanovení o prenášaní čísiel v smernici o univerzálnej službe 
a s cieľom zabezpečiť súlad s touto smernicou by poskytovatelia nemali mať povinnosť 
uľahčiť uzatvorenie zmlúv s konkurentmi (táto otázka tiež závisí od toho ako koná alternatívny 
poskytovateľ), ale mali by sa na nich vzťahovať sankcie v prípade kladenia prekážok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Aby sa zabezpečil rozvoj jednotného trhu, 
technické riešenia týkajúce sa prostriedkov 
na oddelený predaj roamingových služieb 
sa musia realizovať naraz v celej Únii.

Aby sa zabezpečil rozvoj jednotného trhu, 
technické riešenia týkajúce sa prostriedkov 
na oddelený predaj roamingových služieb 
spĺňajú najmä tieto zásadné požiadavky:

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) technické sa realizujú naraz v celej 
Únii;

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) koncoví používatelia majú možnosť 
ponechať si svoje číslo mobilného 
telefónu;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) koncoví používatelia majú možnosť 
ľahko a rýchlo prejsť k alternatívnemu 
poskytovateľovi roamingu a medzi 
alternatívnymi poskytovateľmi roamingu 
a pritom si ponechať domáceho 
prevádzkovateľa;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) využívaniu roamingu občanmi Únie 
v tretích krajinách alebo občanmi tretích 
krajín v Únii sa nebráni;

Or. en

Odôvodnenie

Znenie návrhu nariadenia by malo zostať neutrálne, pokiaľ ide o štrukturálne riešenie 
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oddelenia. Vzhľadom na rýchly vývoj technológií by bolo predčasné presadzovať jediné 
riešenie, keďže budúcnosť môže priniesť viac vhodných riešení. Návrh by sa mal zamerať na 
zásadné požiadavky, ktoré by malo spĺňať každé technické riešenie, vrátane požiadavky, aby 
si spotrebiteľ mohol ponechať rovnaké číslo. Zo zásadných požiadaviek, ako i z prístupovej 
smernice vyplýva, že každé riešenie musí umožňovať maximálny stupeň interoperability, aby 
sa predišlo akémukoľvek technickému zablokovaniu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Na účely oddeleného predaja 
roamingových služieb prevádzkovatelia 
zaistia, aby boli tieto prostriedky spĺňajúce
požiadavky odseku 1 k dispozícii najneskôr 
do 1. júla 2014. Koncoví používatelia 
neplatia žiadne priame poplatky za 
používanie prostriedku na oddelený predaj 
roamingových služieb.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

BEREC po porade so zainteresovanými 
stranami a v úzkej spolupráci s Komisiou 

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

vypracuje v primeranej lehote 
neprekračujúcej tri mesiace od prijatia 
tohto nariadenia usmernenia spĺňajúce 
zásadné požiadavky uvedené v odseku 1 
týkajúce sa harmonizovaných technických 
riešení súvisiacich s prostriedkom na 
oddelené roamingové služby a 
harmonizovaných postupov na zmenu 
poskytovateľa roamingových služieb. 
Komisia môže na základe odôvodnenej 
žiadosti BEREC túto lehotu predĺžiť.

BEREC bude usmernenia priebežne 
posudzovať a zohľadňujúc ich praktické 
uplatňovanie vydá v prípade potreby 
revidované usmernenia s cieľom 
dosiahnuť zásadné požiadavky 
účinnejším alebo efektívnejším spôsobom.

Or. en

Odôvodnenie

BEREC by mal pozorne sledovať vykonávanie týchto usmernení a vydať revidované 
usmernenia, ak sa ukáže, že účinnosť a efektivita pôvodných usmernení by mohla byť zvýšená.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Komisia po porade s BEREC je 
splnomocnená na prijímanie 
delegovaných aktov v súlade s článkom 
18a s cieľom stanoviť harmonizované 
technické riešenia súvisiace s 
prostriedkom na oddelené roamingové 
služby a harmonizovanými postupmi na 
zmenu poskytovateľa roamingových 
služieb.
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Or. en

Odôvodnenie

S cieľom stanoviť právne záväzný a priamo uplatniteľný akt by Komisia po porade s BEREC 
mala byť splnomocnená (ale nie povinná) na prijímanie delegovaných aktov, aby sa zaistili 
jednotné podmienky realizácie prostriedku na oddelený predaj. Komisia by mala byť schopná 
rýchlo prijať tieto delegované akty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Priemerný veľkoobchodný poplatok, 
ktorý môže prevádzkovateľ navštívenej 
siete účtovať domácemu poskytovateľovi
zákazníka za poskytnutie regulovaného 
roamingového volania, ktoré sa vytvorilo
v tejto navštívenej sieti, zahrňujúci okrem 
iného náklady na  vytvorenie  , tranzit 
a ukončenie, nesmie  prekročiť od 1. júla 
2012 0,14  EUR za minútu.

1. Priemerný veľkoobchodný poplatok, 
ktorý môže prevádzkovateľ navštívenej 
siete účtovať domácemu poskytovateľovi
zákazníka za poskytnutie regulovaného 
roamingového volania, ktoré sa vytvorilo
v tejto navštívenej sieti, zahrňujúci okrem 
iného náklady na  vytvorenie  , tranzit 
a ukončenie, nesmie  prekročiť od 1. júla 
2012 0,10  EUR za minútu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Priemerný veľkoobchodný poplatok 
uvedený v odseku 1 sa vzťahuje na 
akúkoľvek  dvojicu prevádzkovateľov 
a vypočíta sa za obdobie dvanástich 
mesiacov alebo akékoľvek kratšie obdobie, 
ktoré zostáva do skončenia uplatňovania 
maximálneho priemerného 
veľkoobchodného poplatku, ako je 
ustanovené v tomto odseku, alebo do 
skončenia účinnosti tohto nariadenia. 
Maximálny priemerný veľkoobchodný 
poplatok sa zníži 1. júla 2013  na 0,10
EUR a 1. júla 2014  na 0,06  EUR. Bez 

2. Priemerný veľkoobchodný poplatok 
uvedený v odseku 1 sa vzťahuje na 
akúkoľvek  dvojicu prevádzkovateľov 
a vypočíta sa za obdobie dvanástich 
mesiacov alebo akékoľvek kratšie obdobie, 
ktoré zostáva do skončenia uplatňovania 
maximálneho priemerného 
veľkoobchodného poplatku, ako je 
ustanovené v tomto odseku, alebo do 
skončenia účinnosti tohto nariadenia. 
Maximálny priemerný veľkoobchodný 
poplatok sa zníži 1. júla 2013  na 0,07
EUR a 1. júla 2014  na 0,04  EUR. Bez 
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toho, aby bol dotknutý článok 13, 
maximálny priemerný veľkoobchodný 
poplatok zostáva počas platnosti tohto 
nariadenia 0,06 EUR.

toho, aby bol dotknutý článok 19, 
maximálny priemerný veľkoobchodný 
poplatok zostáva počas platnosti tohto 
nariadenia 0,04 EUR.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Maloobchodný poplatok bez DPH v rámci 
eurotarify, ktorý môže domáci 
poskytovateľ účtovať svojim roamingovým 
zákazníkom za poskytnutie regulovaného 
roamingového volania, sa môže líšiť v 
prípade jednotlivého roamingového 
volania, ale od 1. júla 2012  nesmie 
prekročiť 0,20  EUR za minútu 
uskutočneného volania alebo 0,07  EUR za 
minútu prijatého volania. Horná hranica 
ceny  sa v prípade uskutočnených volaní 
zníži 1. júla 2013  na 0,15  EUR a  1. júla 
2014  na 0,10  EUR a v prípade prijatých 
volaní 1. júla 2013  na 0,06  EUR a 1. júla 
2014 na 0,05 EUR. Bez toho, aby bol 
dotknutý článok 19, tieto maximálne 
regulované maloobchodné poplatky v 
rámci eurotarify zostávajú v platnosti do 
30. júna 2017.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Každý roamingový zákazník môže 
požiadať o prechod na eurotarifu alebo 
odstúpenie od nej. Každý prechod medzi 

5. Každý roamingový zákazník môže 
požiadať o prechod na eurotarifu alebo 
odstúpenie od nej. Každý prechod medzi 
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tarifami sa musí uskutočniť do jedného 
pracovného dňa od doručenia žiadosti, 
musí byť bezplatný a nesmie ukladať 
ďalšie podmienky či obmedzenia týkajúce 
sa iných prvkov zmluvného vzťahu okrem 
prípadu, keď roamingový zákazník, ktorý 
si predplatil osobitný roamingový balík 
zahrňujúci viac než jednu roamingovú 
službu (t. j. hlasovú službu, službu SMS 
a/alebo dátovú službu), chce prejsť na 
eurotarifu, kedy môže domáci 
poskytovateľ od takéhoto zákazníka 
požadovať, aby sa vzdal výhod iných 
prvkov tohto balíka. Domáci poskytovateľ 
môže prechod oddialiť dovtedy, kým 
pôvodná roamingová tarifa nebude platiť 
určené minimálne obdobie, ktoré nesmie 
presiahnuť tri mesiace.

tarifami sa musí uskutočniť do jedného 
pracovného dňa od doručenia žiadosti, 
musí byť bezplatný a nesmie ukladať 
ďalšie podmienky či obmedzenia týkajúce 
sa iných prvkov zmluvného vzťahu okrem 
prípadu, keď roamingový zákazník, ktorý 
si predplatil osobitný roamingový balík 
zahrňujúci viac než jednu roamingovú 
službu (t. j. hlasovú službu, službu SMS 
a/alebo dátovú službu), chce prejsť na 
eurotarifu, kedy môže domáci 
poskytovateľ od takéhoto zákazníka 
požadovať, aby sa vzdal výhod iných 
prvkov tohto balíka. Domáci poskytovateľ 
môže prechod oddialiť dovtedy, kým 
pôvodná roamingová tarifa nebude platiť 
určené minimálne obdobie, ktoré nesmie 
presiahnuť dva mesiace.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. S účinnosťou od 1. júla 2012  priemerný 
veľkoobchodný poplatok, ktorý 
prevádzkovateľ navštívenej siete môže 
účtovať domácemu poskytovateľovi
zákazníka za poskytnutie regulovanej 
roamingovej SMS správy, ktorá sa 
vytvorila  v tejto navštívenej sieti, nesmie 
presiahnuť 0,03  EUR za SMS správu. 
Maximálny priemerný veľkoobchodný 
poplatok za poskytnutie regulovanej 
roamingovej SMS správy sa 1. júla 2014
zníži na 0,02 EUR. Bez toho, aby bol 
dotknutý článok 13, regulovaný 
veľkoobchodný poplatok za poskytnutie 
regulovanej roamingovej SMS správy 
zostáva počas platnosti tohto nariadenia 
0,02 EUR.

1. S účinnosťou od 1. júla 2012  priemerný 
veľkoobchodný poplatok, ktorý 
prevádzkovateľ navštívenej siete môže 
účtovať domácemu poskytovateľovi
zákazníka za poskytnutie regulovanej 
roamingovej SMS správy, ktorá sa 
vytvorila  v tejto navštívenej sieti, nesmie 
presiahnuť 0,03  EUR za SMS správu a 1. 
júla 2013 sa zníži na 0,02 EUR a 1. júla 
2014 na 0,01 EUR.. Bez toho, aby bol 
dotknutý článok 19, regulovaný 
veľkoobchodný poplatok za poskytnutie 
regulovanej roamingovej SMS správy 
zostáva počas platnosti tohto nariadenia 
0,01 EUR.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. S účinnosťou od 1. júla 2012  sa 
maloobchodný poplatok (bez DPH) 
v rámci SMS eurotarify, ktorý domáci 
poskytovateľ môže účtovať svojmu 
roamingovému zákazníkovi za regulovanú 
roamingovú SMS správu, ktorú zašle tento 
roamingový zákazník, môže líšiť v prípade 
každej roamingovej SMS správy, ale 
nesmie prekročiť 0,10  EUR. Bez toho, 
aby boli dotknuté články 13 a 19, 
maximálny regulovaný maloobchodný 
poplatok v rámci SMS eurotarify zostáva 
0,10 EUR do 30. júna 2016.

2. S účinnosťou od 1. júla 2012 sa 
maloobchodný poplatok (bez DPH) 
v rámci SMS eurotarify, ktorý domáci 
poskytovateľ môže účtovať svojmu 
roamingovému zákazníkovi za regulovanú 
roamingovú SMS správu, ktorú zašle tento 
roamingový zákazník, zníži na 0,07 EUR 
k 1. júlu 2012, na 0,06 EUR k 1. júlu 2013 
a na 0,05 k 1. júlu 2014. Bez toho, aby bol
dotknutý článok 19, maximálny regulovaný 
maloobchodný poplatok v rámci SMS 
eurotarify zostáva 0,05 EUR do 30. júna 
2017.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

1. S účinnosťou od 1. júla 2012 nesmie 
priemerný veľkoobchodný poplatok, ktorý 
prevádzkovateľ navštívenej siete môže 
účtovať domácemu poskytovateľovi 
roamingového zákazníka za poskytnutie 
regulovaných dátových roamingových 
služieb prostredníctvom tejto navštívenej 
siete, prekročiť ochranný limit 0,25 EUR, 
0,15 EUR od 1. júla 2013 a 0,10 EUR od 
1. júla 2014 za 1 megabajt prenesených 
dát. Bez toho, aby bol dotknutý článok 19, 
maximálny priemerný veľkoobchodný 
poplatok za poskytnutie regulovaných 
dátových roamingových služieb zostáva 
počas platnosti tohto nariadenia 0,10 EUR 
za megabajt prenesených dát.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

S účinnosťou od 1. júla 2012 nesmie 
maloobchodný poplatok (bez DPH) v 
rámci dátovej eurotarify, ktorý domáci 
poskytovateľ môže účtovať svojim 
roamingovým zákazníkom za poskytnutie 
dát v rámci regulovaného roamingu, 
prekročiť 0,50 EUR za megabajt. Horná 
hranica ceny za použité dáta sa 1. júla 2013 
zníži na 0,30 EUR a 1. júla 2014 na 0,20
EUR. Bez toho, aby bol dotknutý článok
19, maximálny regulovaný maloobchodný 



PR\885090SK.doc 29/43 PE476.117v01-00

SK

maloobchodný poplatok zostáva do 30. 
júna 2016 0,50 EUR za použitý megabajt.

poplatok zostáva do 30. júna 2017 0,20 
EUR za použitý megabajt.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Prechod k dátovej eurotarife alebo odstúpenie od nej by mal byť možný v rámci maximálne 
jedného pracovného dňa. V prípade, že si zákazník predplatil domáci balík, ktorý zahŕňa 
roamingové ceny odlišné od eurotarify, SMS eurotarify alebo dátovej eurotarify, je 
navrhované trojmesačné obdobie na prechod príliš dlhé a preto by obdobie na prechod 
nemalo presahovať dva mesiace.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Článok 13
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 13 vypúšťa sa
Podmienky predčasného neuplatňovania 
maximálnych veľkoobchodných a 
maloobchodných poplatkov
1. S cieľom posúdiť konkurenčný vývoj 
na trhoch s roamingom BEREC 
pravidelne zbiera údaje o vývoji 
maloobchodných a veľkoobchodných 
poplatkov za hlasové, SMS a dátové 
roamingové služby. Tieto údaje oznamuje 
Komisii minimálne dvakrát ročne. 
Komisia ich zverejňuje.
2. Keď sa priemerný veľkoobchodný 
poplatok za jednu z roamingových služieb 
(hlasovú, SMS alebo dátovú) za 
nevyvážený prenos dát medzi 
prevádzkovateľmi, ktorí nepatria do tej 
istej skupiny, po 30. júni 2018 zníži na 75 
% maximálnych veľkoobchodných 
poplatkov podľa článkov 6 ods. 2, 8 ods. 1 
a 11 ods. 1 alebo menej, maximálne 
veľkoobchodné poplatky za príslušnú 
roamingovú službu sa už neuplatňujú. Na 
základe trhových údajov, ktoré zozbieral 
BEREC, Komisia pravidelne preveruje, či 
je táto podmienka splnená, a v prípade, že 
je, v Úradnom vestníku Európskej únie v 
sérii C bezodkladne uverejní údaje 
preukazujúce, že na príslušnú službu sa 
už maximálne veľkoobchodné poplatky 
neuplatňujú.
3. Ak priemerný maloobchodný poplatok 
po zavedení oddeleného predaja 
roamingových služieb uvedeného v článku 
5 a pred 1. júlom 2016 na úrovni Únie 
klesne na 75 % maximálnych 
maloobchodných poplatkov podľa 
článkov 7 ods. 2, 9 ods. 2 a 12 ods. 2 alebo 
menej, maximálne maloobchodné 
poplatky za tieto roamingové služby sa už 
neuplatňujú. Na základe trhových údajov, 
ktoré zozbieral BEREC, Komisia 
pravidelne preveruje, či je táto podmienka 
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splnená, a v prípade, že je, v Úradnom 
vestníku Európskej únie v sérii C 
bezodkladne uverejní údaje preukazujúce, 
že na príslušnú službu sa už maximálne 
maloobchodné poplatky neuplatňujú.
4. Príslušné maximálne poplatky sa 
prestanú uplatňovať od prvého dňa 
mesiaca, ktorý nasleduje po uverejnení 
údajov preukazujúcich, že podmienky 
odsekov 2 alebo 3 boli splnené.

Or. en

Odôvodnenie

Ak sa podľa očakávania rozvinie hospodárska súťaž a ceny sa podstatne znížia pod ochrannú 
úroveň, význam tejto ochrany sa automaticky zmenší.  Možnosť skôr odstrániť limity sa zdá 
byť z technického hľadiska zložitá a Komisiou navrhovaná náhrada hospodárskej súťaže 
(hraničná hodnota 75 %) je nepresná. Preto by možnosť skôr odstrániť limity mala byť 
spojená s preskúmaním podľa článku 19, ktorý sa podľa návrhu Komisie (navrhnutý ako 
článok 13 ods. 1) má rozšíriť a má zahŕňať požiadavku, aby BEREC podával správy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Článok 14 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Transparentnosť maloobchodných 
poplatkov za regulované roamingové 
volania a SMS správy

Transparentnosť maloobchodných 
poplatkov za roamingové volania a SMS 
správy

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

S cieľom upozorniť roamingového 
zákazníka na skutočnosť, že na 
uskutočnené alebo prijaté volanie alebo 
zaslanú SMS správu sa vzťahujú 
roamingové poplatky, každý domáci 

S cieľom upozorniť roamingového 
zákazníka na skutočnosť, že na 
uskutočnené alebo prijaté volanie alebo 
zaslanú SMS správu sa vzťahujú 
roamingové poplatky, každý domáci 
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poskytovateľ zákazníkovi pri jeho vstupe 
na územie iného členského štátu, než je 
členský štát s jeho domácou sieťou, 
poskytuje automaticky prostredníctvom 
služby zasielania  správ bez zbytočného 
odkladu a bezplatne základné 
personalizované cenové informácie 
o roamingových poplatkoch (vrátane 
DPH), ktoré sa uplatnia, keď tento 
zákazník uskutoční a prijme volanie a zašle 
SMS správu v navštívenom členskom 
štáte, okrem prípadu, keď zákazník 
oznámil svojmu domácemu 
poskytovateľovi, že túto službu 
nepožaduje.

poskytovateľ zákazníkovi pri jeho vstupe 
na územie inej krajiny, než je krajina
s jeho domácou sieťou, poskytuje 
automaticky prostredníctvom služby 
zasielania  správ bez zbytočného odkladu 
a bezplatne základné personalizované 
cenové informácie o roamingových 
poplatkoch (vrátane DPH), ktoré sa 
uplatnia, keď tento zákazník uskutoční a 
prijme volanie a zašle SMS správu 
v navštívenej krajine, okrem prípadu, keď 
zákazník oznámil svojmu domácemu 
poskytovateľovi, že túto službu 
nepožaduje.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) zaslanie regulovaných roamingových 
SMS správ počas pobytu v navštívenom 
členskom štáte.

b) zaslanie roamingových SMS správ 
počas pobytu v navštívenej krajine.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Tieto informácie zahŕňajú aj bezplatné 
číslo uvedené v odseku 2 na získanie 
podrobnejších informácií a informácií 
o možnosti prístupu k tiesňovým službám 
bezplatnou voľbou európskeho čísla 
tiesňového volania 112.

Tieto informácie zahŕňajú aj bezplatné 
číslo uvedené v odseku 2 na získanie 
podrobnejších informácií a, ak je to 
relevantné, informácií o možnosti prístupu 
k tiesňovým službám bezplatnou voľbou 
európskeho čísla tiesňového volania 112.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

v súlade s odsekmi 2 a 3. Ochranný 
mechanizmus uvedený v odseku 3 sa 
uplatňuje na zákazníkov využívajúcich 
predplatené služby i na zákazníkov 
využívajúcich fakturované služby.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Domáci poskytovateľ zasiela automatickú 
správu, ktorou roamingového zákazníka 
informuje o tom, že využíva roaming, 
a v ktorej mu poskytuje základné 
personalizované tarifné informácie 
o poplatkoch vzťahujúcich sa na 
poskytovanie regulovaných dátových 
roamingových služieb tomuto 
roamingovému zákazníkovi v príslušnom 
členskom štáte, okrem prípadu, keď tento 
zákazník upovedomil svojho domáceho 
poskytovateľa, že takéto informácie 
nepožaduje.

Domáci poskytovateľ zasiela automatickú 
správu, ktorou roamingového zákazníka 
informuje o tom, že využíva roaming, 
a v ktorej mu poskytuje základné 
personalizované tarifné informácie 
o poplatkoch vzťahujúcich sa na 
poskytovanie dátových roamingových 
služieb tomuto roamingovému zákazníkovi 
v príslušnom členskom štáte, okrem 
prípadu, keď tento zákazník upovedomil 
svojho domáceho poskytovateľa, že takéto 
informácie nepožaduje.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Takéto základné personalizované tarifné 
informácie sa doručujú na mobilný telefón 
alebo iné zariadenie roamingového 
zákazníka, napríklad prostredníctvom SMS 
správy, e-mailu alebo vyskakovacieho
okna na počítači vždy, keď roamingový 
zákazník vstúpi na územie iného 
členského štátu, ako je štát jeho domácej 

Takéto základné personalizované tarifné 
informácie sa doručujú na mobilný telefón 
alebo iné zariadenie roamingového 
zákazníka, napríklad prostredníctvom SMS 
správy, e-mailu alebo vyskakovacieho
okna na počítači vždy, keď roamingový 
zákazník vstúpi na územie inej krajiny, 
ako je krajina jeho domácej siete, a začne 
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siete, a začne po prvýkrát využívať 
regulovanú dátovú roamingovú službu 
v danom členskom štáte. Tieto informácie 
sa poskytnú bezplatne vhodnými 
prostriedkami prispôsobenými na 
uľahčenie ich príjmu a jednoduchého 
porozumenia, a to v momente, keď 
roamingový zákazník začne využívať 
regulované dátové roamingové služby.

po prvýkrát využívať regulovanú dátovú 
roamingovú službu v danej krajine. Tieto 
informácie sa poskytnú bezplatne 
vhodnými prostriedkami prispôsobenými 
na uľahčenie ich príjmu a jednoduchého 
porozumenia, a to v momente, keď 
roamingový zákazník začne využívať 
dátové roamingové služby.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Rozšírenie povinnosti upozorňovať na prekročenie maximálneho limitu na územie mimo EÚ 
s cieľom predísť šoku z faktúr.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Tento článok sa tiež vzťahuje na 
zákazníkov, ktorí používajú dátové 
roamingové služby poskytované domácim 
poskytovateľom mimo Únie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Návrh nariadenia
Článok 18a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 18a
Vykonávanie delegovania právomocí
1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať 
delegované akty s výhradou podmienok 
stanovených v tomto článku.
2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedená v článku 5 sa Komisii udeľuje 
počas platnosti tohto nariadenia.
3. Komisia oznamuje delegovaný akt 
súčasne Európskemu parlamentu a Rade
hneď po jeho prijatí.
4. Delegovaný akt nadobudne účinnosť 
len v prípade, ak Európsky parlament ani 
Rada voči nemu nevzniesli námietku v 
lehote dvoch mesiacov od jeho oznámenia 
Európskemu parlamentu a Rade alebo ak 
pred uplynutím tejto lehoty Európsky 
parlament aj Rada informovali Komisiu o 
tom, že nemajú v úmysle vzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia preskúma funkčnosť tohto 
nariadenia a po verejnej konzultácii 
najneskôr 30. júna 2015  podá správu 
Európskemu parlamentu a Rade. Komisia 
zhodnotí najmä to, či sa dosiahli ciele tohto 
nariadenia. Komisia pritom preskúma 
okrem iného:

1. Komisia preskúma funkčnosť tohto 
nariadenia a po verejnej konzultácii 
najneskôr 30. júna 2016 podá správu 
Európskemu parlamentu a Rade. Komisia 
zhodnotí najmä to, či sa dosiahli ciele tohto 
nariadenia. Komisia pritom preskúma 
okrem iného:

Or. en

Odôvodnenie

Keďže štrukturálne nápravné prostriedky budú vykonané až v roku 2014, je predčasné 
posudzovať ich vplyv na trh s roamingom už v roku 2015. Aby sme získali lepšiu predstavu o 
fungovaní trhu, malo by sa vyhodnotenie uskutočniť neskôr, a to najskôr v roku 2016. Je 
dôležité, aby sa limity zrušili až vtedy, keď bude existovať konkurencieschopný trh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

vývoj veľkoobchodných a 
maloobchodných poplatkov za 
poskytovanie hlasových a dátových 
komunikačných  služieb a služieb SMS 
roamingovým zákazníkom a súvisiaci 
vývoj v mobilných komunikačných 
službách na vnútroštátnej úrovni v 
členských štátoch, a to samostatne pre 
zákazníkov využívajúcich fakturované 
služby a zákazníkov využívajúcich 
predplatené služby, ako aj v kvalite a 
rýchlosti týchto služieb,

vývoj a očakávané budúce trendy 
veľkoobchodných a maloobchodných 
poplatkov za poskytovanie hlasových a 
dátových komunikačných  služieb a služieb 
SMS roamingovým zákazníkom a súvisiaci 
vývoj v mobilných komunikačných 
službách na vnútroštátnej úrovni v 
členských štátoch, a to samostatne pre 
zákazníkov využívajúcich fakturované 
služby a zákazníkov využívajúcich 
predplatené služby, ako aj v kvalite a 
rýchlosti týchto služieb,

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak zo správy vyplynie, že štrukturálne
opatrenia ustanovené v tomto nariadení 
nepostačujú na podporu hospodárskej 
súťaže na trhu s roamingom v prospech 
európskych spotrebiteľov, Komisia 
predloží Európskemu parlamentu a Rade 
príslušné návrhy týkajúce sa riešenia tejto 
situácie. Komisia preskúma predovšetkým 
to, či je potrebné meniť štrukturálne 
opatrenia alebo predĺžiť platnosť 
ktoréhokoľvek maximálneho 
maloobchodného poplatku uvedeného v 
článkoch 7, 9 a 12.

2. Ak zo správy vyplynie, že opatrenia
ustanovené v tomto nariadení nepostačujú 
na podporu hospodárskej súťaže na trhu s 
roamingom v prospech európskych 
spotrebiteľov, Komisia predloží 
Európskemu parlamentu a Rade príslušné 
návrhy týkajúce sa riešenia tejto situácie. 
Komisia preskúma predovšetkým to, či je 
potrebné meniť štrukturálne opatrenia, 
zaviesť dodatočné štrukturálne opatrenia
alebo predĺžiť platnosť ktoréhokoľvek 
maximálneho veľkoobchodného alebo 
maloobchodného poplatku uvedeného v 
článkoch 6 až 9 a 11 až 12.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia okrem toho predkladá každé 
dva roky po správe uvedenej v odseku 1
správu Európskemu parlamentu a Rade o 
fungovaní nariadenia. Správa  zahŕňa 
súhrn monitorovania poskytovania 
roamingových služieb v Únii  a hodnotenie 
pokroku pri plnení cieľov tohto nariadenia, 
a to aj s prihliadnutím na okolnosti 
uvedené v odseku 1.

3. Komisia okrem toho do dvoch rokov od 
[dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia] predloží predbežnú správu 
Európskemu parlamentu a Rade o 
fungovaní nariadenia a následne 
predkladá správu každé dva roky po správe 
uvedenej v odseku 1  . Každá správa
zahŕňa súhrn monitorovania poskytovania 
roamingových služieb v Únii  a hodnotenie 
pokroku pri plnení cieľov tohto nariadenia, 
a to aj s prihliadnutím na okolnosti 
uvedené v odseku 1.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. S cieľom posúdiť konkurenčný vývoj 
na trhoch s roamingom BEREC 
pravidelne zbiera údaje o vývoji 
maloobchodných a veľkoobchodných 
poplatkov za hlasové, SMS a dátové 
roamingové služby. Tieto údaje oznamuje 
Komisii minimálne dvakrát ročne. 
Komisia ich zverejňuje.

Or. en

Odôvodnenie

Preskúmanie by sa malo posunúť o jeden rok s cieľom umožniť, aby sa v plnej miere posúdil 
konkurenčný vývoj v rôznych segmentoch trhov s roamingom.  Preskúmanie by sa tiež malo 
rozšíriť o povinnosť Komisie riešiť nielen prípadné predĺženie obdobia ochranných limitov 
alebo úpravu štrukturálnych opatrení, ale i otázku obmieňania ochranných limitov v prípade, 
že nemôžu byť zrušené, alebo zavedenia dodatočných štrukturálnych opatrení.  Komisia by sa 
mala riadiť pravidelnými správami BEREC (ustanovenie prenesené z Komisiou navrhovaného 
článku 13).
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Úvod

Milióny občanov v Európe každodenne využívajú mobilné telefóny na telefonovanie, 
odosielanie a prijímanie SMS či surfovanie na internete. Počet užívateľov mobilných 
internetových služieb pritom každým dňom stúpa. Tým sa neustále rozširuje aj skupina 
potenciálnych užívateľov roamingových služieb. V aktuálnom prieskume agentúry 
Eurobarometer týkajúcom sa využívania roamingových služieb odpovedali takmer tri štvrtiny 
opýtaných, že počas svojho posledného pobytu v zahraničí využili služby na prijímanie 
hovorov, zasielanie textových správ alebo surfovanie na internete1. 

Napriek tomuto trendu však väčšina Európanov mobilné služby v zahraničí vypína zo strachu, 
že faktúra by bola šokujúca. Pretože ľudia po návrate zo zahraničia dostanú nehorázne vysoké 
faktúry za služby mobilnej siete poskytnuté v zahraničí. Pokiaľ ide o dátový roaming, len 19 
% užívateľov mobilných telefónov, ktorí pomocou telefónu surfujú na internete v zahraničí, si 
myslí, že ceny za tieto služby sú primerané2. Podľa údajov Komisie predstavujú priemerné 
náklady za 1 megabyte v súčasnosti viac ako 2 EUR, v extrémnych prípadoch dokonca až 
takmer 12 EUR3. Táto nepriaznivá situácia vyplýva najmä zo skutočnosti, že konkurencia na 
roamingovom trhu je naďalej nedostatočná. 

Neprimerane vysoké sadzby za roamingové služby a s tým súvisiace ich zriedkavé využívanie 
nie je ani v záujme európskych spotrebiteľov ani európskeho hospodárstva. Tento vývoj je 
nezlučiteľný so základnou myšlienkou digitálneho vnútorného trhu EÚ.  

Predložený návrh nariadenia by mal prispieť k náprave tohto stavu. Komisia stanovila už v 
Digitálnej agende pre Európu4 v roku 2010 cieľ významne upraviť sadzby za mobilné služby 
v roamingovej aj domácej sieti do roku 2015. Európsky parlament sa o tento cieľ zasadzoval 
už roky a naliehal na Komisiu, aby v tejto súvislosti predložila legislatívne návrhy. 

II. Doterajší právny rámec a jeho vplyv na roamingový trh

Už v júni 2007 vydal Európsky parlament spolu s Radou prvé nariadenie o roamingu vo 
verejných mobilných sieťach v Spoločenstve5 s cieľom prispieť k nerušenému fungovaniu 
vnútorného trhu a zároveň dosiahnuť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa a podporovať 
konkurenciu na trhu a jeho transparentnosť. Komisia hodnotila v roku 2008 účinky tohto 
nariadenia a prišla k záveru, že hospodárska súťaž naďalej nefunguje uspokojivo. Následne 
                                               
1 Special Eurobarometer 356, „Report on Roaming 2010“, február 2011, 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_356_en.pdf
2 pozri vyššie
3 Európska komisia: Predbežná správa o stave rozvoja roamingových služieb v EÚ, jún 2010, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0356:FIN:de:PDF
4 Európska komisia: Digitálna agenda pre Európu, máj 2010, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0356:FIN:de:PDF
5 Nariadenie (ES) č. 717/2007, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R0717:DE:NOT
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predložila ďalšie návrhy na zmenu a doplnenie nariadenia o roamingu1. Európsky parlament a 
Rada prijali tieto zmeny a doplnenia v júni 2009. Týkali sa okrem iného predĺženia doby 
platnosti nariadenia, ako aj rozšírenia jeho rozsahu pôsobnosti o služby zasielania SMS a 
dátového roamingu. Platnosť tohto zmeneného a doplneného nariadenia o roamingu sa skončí 
30. júna 2012. 

V súčasnosti platné nariadenie stanovuje hornú hranicu sadzieb za hlasové služby a služby 
SMS v roamingovej sieti na veľkoobchodnej a maloobchodnej úrovni. Horná hranica bola 
stanovená aj na sadzby za dátový roaming, avšak len pre veľkoobchodných zákazníkov. 

Ďalej boli zavedené predpisy týkajúce sa transparentnosti v prospech spotrebiteľov. To 
znamená, že operátori musia zasielať zákazníkom informácie o roamingových poplatkoch 
okamžite, len čo zákazník vstúpi na územie iného členského štátu. Okrem toho, aby sa 
predišlo šokovej reakcii nad faktúrou za služby dátového roamingu, platí pre všetkých 
zákazníkov štandardná hranica nákladov vo výške 50 EUR pre všetkých zákazníkov, pokiaľ si 
už predtým nezvolili inú hornú hranicu.

Z predbežnej správy o vývoji v oblasti roamingových služieb v Európskej únii , ktorú 
Komisia predložila v júli 2007, vyplýva, že operátori mobilných sietí v EÚ síce znížili 
roamingové sadzby podľa stanovených horných hraníc EÚ, spotrebiteľom však naďalej 
neponúkajú sadzby, ktoré by boli skutočne citeľne nižšie než maximálne ceny. Komisia to 
odôvodňuje najmä tým, že konkurencia na roamingovom trhu sa zatiaľ nerozvíjala dostatočne 
a že naďalej pretrvávajú štrukturálne problémy.

III. Návrh Komisie na nové znenie nariadenia o roamingu

V záujme zvýšenia konkurencie Komisia svojím návrhom právneho predpisu predostrela 
dvojkoľajový prístup. K už existujúcim maximálnym cenovým hraniciam sa teraz pridajú aj 
štrukturálne opatrenia.

1. Štrukturálne opatrenia

V návrhu právneho predpisu sa predkladajú dva konkrétne štrukturálne návrhy, pomocou 
ktorých by sa mal riešiť problém chýbajúcej konkurencie na roamingovom trhu EÚ vo svojej 
podstate. Spravodajkyňa víta tento nový inovatívny prístup, domnieva sa však, že pokiaľ ide o 
presadzovanie navrhovaných opatrení, ešte stále existuje potenciál na ich vylepšenie.

a) Veľkoobchodný prístup k roamingu

Alternatívnym operátorom bez vlastnej siete (napr. operátori virtuálnych mobilných sietí 
(MVNO) sa musí uľahčiť vstup na roamingový trh tým, že poskytovatelia siete v ostatných 
členských štátoch im povinne poskytnú prístup do svojich sietí za regulované veľkoobchodné 
ceny (tzv. veľkoobchodný prístup k roamingu). To by malo prispieť k zvýšeniu konkurencie 
medzi operátormi na roamingovom trhu, a tým vytvoriť viac stimulov pre ponuku 
atraktívnejších cien a služieb zákazníkom.

                                               
1 Nariadenie (ES) č. 544/2009, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:167:0012:0023:DE:PDF
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Aby sa zabezpečil rovnaký prístup na veľkoobchodnej úrovni pre všetkých alternatívnych 
operátorov, malo by sa podľa názoru spravodajkyne toto opatrenie na poskytovanie prístupu 
doplniť povinnosťou zaručiť nediskrimináciu. Tým by sa zabezpečil jeho súlad s 
ustanoveniami smernice o prístupe1 z roku 2002. Povinnosť zabezpečiť prístup môže viesť k 
želanému úspechu len vtedy, keď budú operátori siete povinní rovnako pristupovať k všetkým 
požiadavkám alternatívnych operátorov.

b) Oddelený predaj roamingových služieb 

Druhé štrukturálne opatrenie sa týka maloobchodnej úrovne. Zákazníci by mali v budúcnosti 
môcť získavať roamingové služby aj od iného operátora než od svojho operátora domácich 
služieb. Tým by mohli uzavrieť výhodnejšiu roamingovú zmluvu, oddelenú od zmluvy na 
poskytovanie mobilných služieb na domácom trhu, u konkurenčného operátora (tzv. oddelený 
predaj roamingových služieb).
Spravodajkyňa v zásadne považuje toto oddelenie za efektívne. Otázne je len, do akej miery 
by sa malo samotné presadzovanie ustanoviť už v nariadení. Spravodajkyňa sa nazdáva, že 
vzhľadom na rýchly technologický rozvoj v súčasnosti by sa mal roamingový profil EÚ, ktorý 
určuje orgán BEREC, vymedziť v úzkej spolupráci s Komisiou. V nariadení o roamingu by sa 
mali formulovať už len zásady, ktorým musí vyhovovať budúce technické riešenie (napríklad 
zachovanie telefónneho čísla).

2. Horné cenové hranice

Kým nebudú štrukturálne opatrenia plne účinné a hospodárska súťaž nepovedie k 
výhodnejším cenám pre konečných spotrebiteľov, malo by sa v návrhu nariadenia ustanoviť 
postupné znižovanie aktuálnych veľkoobchodných aj maloobchodných cenových stropov za 
hlasové služby a služby zasielania SMS, a tiež by sa mala po prvýkrát zaviesť horná hranica 
maloobchodných cien pre mobilné dátové služby.  Komisia navrhuje, aby od júla 2014 
predstavovali ceny pre roamingových zákazníkov najviac 24 eurocentov/minútu za 
odchádzajúci hovor, najviac 10 eurocentov/minútu za prichádzajúci hovor, najviac 10 
eurocentov za odoslanie krátkych textových správ a najviac 50 eurocentov/ megabyte za 
stiahnutie údajov a surfovanie na internete v zahraničí.  

Spravodajkyňa vyjadruje potešenie nad tým, že na úrovni EÚ sa budú po prvý raz regulovať 
aj stropy maloobchodných cien za dátový roaming. Pri službách dátového roamingu sa v roku 
2009 zaznamenal nárast o vyše 40 %2. Pokiaľ ide o rozšírenie smart phonov a ostatných 
mobilných zariadení, tento trend by sa mal udržať. Regulovanie poplatkov za sťahovanie 
údajov v zahraničí je preto nanajvýš potrebné.

Spravodajkyňa je však názoru, že cenové stropy, ktoré navrhuje Komisia, nie sú dostatočne 
ambiciózne. Z nezávislých prieskumov vyplýva, že skutočné náklady operátorov za 
poskytovanie roamingových služieb sú v európskom priemere hlboko pod hornou hranicou 

                                               
1 Smernica 2002/19/ES, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0007:0007:DE:PDF
2 Európska komisia: Predbežná správa o stave rozvoja roamingových služieb v EÚ, jún 2010, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0356:FIN:de:PDF
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navrhovaných veľkoobchodných cien1. Podľa spravodajkyne sú najmä maloobchodné 
poplatky za služby dátového roamingu vysoko nadnesené. Marže, ktoré predstavujú 
štvornásobok až päťnásobok veľkoobchodných cien, sú neodôvodnené.

Spravodajkyňa sa preto vyslovuje za nižšie veľkoobchodné aj maloobchodné cenové stropy 
za hlasové služby, služby SMS, a predovšetkým za služby dátového roamingu. Zároveň však 
berie ohľad na to, že sa musí zabezpečiť dostatočné ziskové rozpätie pre operátorov ako 
náhrada za investície vložené do vybudovania siete.

3. Opatrenia na zlepšenie transparentnosti a ochrany spotrebiteľa

Platné nariadenie o roamingu obsahuje sériu predpisov o transparentnosti, ktoré prispeli k 
primeranej úrovni ochrany spotrebiteľa. Okrem upovedomenia o platných roamingových 
sadzbách za hlasové služby, služby SMS a služby dátového roamingu, zasielaného hneď pri 
vstupe do mobilnej siete zahraničného operátora, sa zaviedla napríklad taká bariéra, ktorá 
užívateľov donúti pri dosiahnutí určitej hranice nákladov prehlásiť, či chcú aj naďalej 
využívať služby dátového roamingu.

Spravodajkyňa sa však domnieva, že okrem zavedenia nových štrukturálnych opatrení je 
potrebné určiť aj ďalšie opatrenia na zvýšenie transparentnosti. V prvom rade sa budú 
požadovať zrozumiteľné informácie o nových možnostiach a sadzbách, ktoré sa zákazníkovi 
ponúkajú v dôsledku rozdelenia zmluvy. Spravodajkyňa sa zasadzuje o to, aby sa roamingové 
zmluvy v budúcnosti pripravovali a podpisovali prehľadne a nekomplikovane.

Pokiaľ ide o varovanie pred šokovou reakciou nad faktúrou, v správe sa uvádza, že toto 
varovanie by sa malo vydať aj vtedy, keď zákazník využíva služby mimo EÚ. Navyše, 
varovanie by nemalo obsahovať len náklady za dátový roaming, ale aj za hlasové služby a 
služby zasielania SMS. Tieto varovania by nakoniec nemali využívať len zákazníci 
predplatených služieb, ale aj zákazníci fakturovaných služieb.

                                               
1 GEREK: Náčrt referenčných hodnôt sadzby za ukončenie hovoru MTR, január/júl 2011, 
http://erg.eu.int/doc/berec/bor_11_27.pdf and http://erg.eu.int/doc/berec/bor_11_35.pdf


