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NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 544/2009
ze dne 18. června 2009,
kterým se mění nařízení (ES) č. 717/2007 o roamingu ve veřejných mobilních telefonních sítích ve
Společenství a směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických
komunikací
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

(3)

Komise dále dospěla ke zjištění, že působnost nařízení (ES)
č. 717/2007 by měla být rozšířena na poskytování roa
mingových SMS a roamingových datových služeb ve Spo
lečenství. Zvláštní charakteristické rysy mezinárodních
roamingových trhů, které odůvodňovaly přijetí nařízení
(ES) č. 717/2007 a uložení povinností mobilním operáto
rům, pokud jde o poskytování hlasových roamingových
volání na území Společenství, platí stejnou měrou i pro po
skytování roamingových SMS a datových služeb na území
Společenství. Obdobně jako roamingové hlasové služby se
roamingové SMS a datové služby na vnitrostátní úrovni
nenakupují samostatně, nýbrž představují pouze součást
většího maloobchodního balíčku, který si zákazníci kupují
od svého domovského poskytovatele, čímž jsou omezeny
konkurenční síly. Obdobně kvůli přeshraniční povaze do
tyčných služeb nemohou vnitrostátní regulační orgány od
povídající za ochranu a prosazování zájmů uživatelů
mobilních telefonů, kteří jsou usazeni na jejich území, vy
konávat kontrolu nad chováním operátorů navštívené sítě,
kteří sídlí v jiných členských státech.

(4)

Strukturální problémy související s roamingovými služba
mi by měly být snadněji řešitelné v podmínkách skutečně
jednotného trhu mobilních komunikačních služeb, který
dosud plně neexistuje, jenž by však měl být považován za
konečný cíl každého regulačního rámce.

(5)

Z tohoto důvodu vnitrostátní regulační orgány, jednající
v rámci skupiny evropských regulačních orgánů pro sítě
a služby elektronických komunikací (ERG), zřízené roz
hodnutím Komise 2002/627/ES (4) ve své reakci na veřej
nou konzultaci k přezkumu nařízení (ES) č. 717/2007
znovu vyzvaly Komisi, aby jednala na úrovni Společenství,
pokud jde o prodloužení platnosti nařízení i regulaci roa
mingových SMS a datových služeb.

(6)

Údaje o vývoji cen za roamingové hlasové služby na úze
mí Společenství od vstupu nařízení (ES) č. 717/2007 v plat
nost, včetně zejména údajů, které byly shromážděny
vnitrostátními regulačními orgány a čtvrtletně hlášeny pro
střednictvím skupiny ERG, neposkytují uspokojivý důkaz,
že hospodářská soutěž na maloobchodní nebo velkoob
chodní úrovni bude pravděpodobně udržitelná i po červ
nu 2010 při neexistenci regulačních opatření. Tyto údaje
naznačují, že se maloobchodní a velkoobchodní ceny drží
na limitech stanovených nařízením (ES) č. 717/2007 nebo
v jejich blízkosti, pod úrovní těchto limitů existuje pouze
omezená hospodářská soutěž.

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a ze
jména na článek 95 této smlouvy,
s ohledem na návrh Komise,
s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociální
ho výboru (1),
po konzultaci s Výborem regionů,
v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

(2)

Nařízení (ES) č. 717/2007 (3) stanovilo, jako výjimku a do
časně, cenové limity, které si mohou mobilní operátoři úč
tovat na velkoobchodní a maloobchodní úrovni za
poskytování mezinárodních roamingových služeb pro hla
sová volání zahájená a ukončená ve Společenství. Toto na
řízení rovněž stanovilo pravidla, jejichž cílem je zvýšit
transparentnost cen a zlepšit informování uživatelů
o cenách za roamingové služby na území Společenství.
Komise provedla přezkum v souladu s článkem 11 naří
zení (ES) č. 717/2007, podle kterého je třeba posoudit, zda
bylo dosaženo cílů uvedeného nařízení, přezkoumat vývoj
velkoobchodních a maloobchodních cen za poskytování
hlasových a datových komunikačních služeb včetně SMS
a MMS roamingovým zákazníkům a případně připojit do
poručení ohledně potřeby regulace těchto služeb. Ve své
zprávě Evropskému parlamentu a Radě obsažené ve sděle
ní ze dne 23. září 2008 o výsledcích přezkumu fungování
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 717/2007
ze dne 27. června 2007 o roamingu ve veřejných mobil
ních telefonních sítích ve Společenství a o změně směrnice
2002/21/ES Komise dospěla k závěru, že by bylo vhodné,
aby nařízení (ES) č. 717/2007zůstalo v platnosti i po
30. červnu 2010.

(1) Stanovisko ze dne 15. ledna 2009 (dosud nezveřejněné v Úředním vě
stníku).
(2) Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 22.dubna 2009(dosud ne
zveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 8. červ
na 2009.
(3) Úř. věst. L 171, 29.6.2007, s. 32.

(4) Úř. věst. L 200, 30.7.2002, s. 38.

29.6.2009
(7)
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Pokud by regulační ochranná opatření týkající se roamin
gových hlasových služeb na velkoobchodní a maloob
chodní úrovni uvnitř Společenství na základě nařízení (ES)
č. 717/2007 pozbyla platnosti v červnu 2010, znamenalo
by to vážné nebezpečí, že by zmiňovaný nedostatek kon
kurenčních tlaků na trhu s hlasovým roamingem a snaha
mobilních operátorů maximalizovat své příjmy z roamin
gu způsobily návrat k maloobchodním a velkoobchodním
cenám za roaming uvnitř Společenství, které přiměřeně ne
odrážejí náklady na poskytování této služby, čímž by byly
ohroženy cíle nařízení (ES) č. 717/2007. Nařízení (ES)
č. 717/2007 by proto mělo zůstat v platnosti i po 30. červ
nu 2010 po dobu dvou let, aby se zajistilo řádné fungová
ní vnitřního trhu tím, že ve prospěch zákazníků bude
nadále zaručeno, že jim nebude za uskutečnění nebo pří
jem regulovaného roamingového volání účtována pře
mrštěná cena ve srovnání s konkurenčními vnitrostátními
cenami, a současně bude ponechána dostatečná doba na
rozvinutí hospodářské soutěže.

(8)

Povinnosti stanovené v tomto nařízení by neměly narušo
vat podmínky hospodářské soutěže mezi mobilními
operátory ve Společenství a neměly by přinášet žádnou
konkurenční výhodu, zejména takovou, která je založena
na velikosti operátora a druhu roamingového provozu či
na domovském trhu poskytovatele roamingových služeb.

(9)

Úrovně maximálních průměrných velkoobchodních cen za
regulovaná roamingová volání stanovené nařízením (ES)
č. 717/2007 by se po dobu prodloužené platnosti nařízení
měly dále snižovat odrážejíce snižující se náklady, včetně
snížení regulovaných sazeb za ukončení volání v mobilní
síti v členských státech, přičemž by mělo být zajištěno
řádné fungování vnitřního trhu a současně by mělo pokra
čovat plnění dvou cílů v podobě odstranění přemrštěných
cen a zároveň poskytnutí svobody operátorům k hospo
dářské soutěži a inovaci.

(10)

Vnitrostátní regulační orgány by v zájmu podněcování
a posilování udržitelné hospodářské soutěže v oblasti po
skytování jednotlivých roamingových služeb měly sledo
vat, zda nedochází k diskriminaci mezi velkými a menšími
poskytovateli, zejména při výpočtu velkoobchodních cen.

(11)

Datum, ke kterému nabývá v roce 2009 snížení maximál
ních cenových limitů za regulované roamingové volání na
velkoobchodní i maloobchodní úrovni účinnosti, by se
mělo přesunout z 30. srpna na 1. července, aby byl zajiš
těn soulad s uložením povinností týkajících se cen regulo
vaných SMS zpráv stanovených tímto nařízením. Díky
tomu by mohli uživatelé roamingových hlasových i SMS
služeb využívat nové tarify v období, kdy je po těchto služ
bách největší poptávka.

(12)

Nejsou-li cenové limity vyjádřeny v eurech, měly by být
příslušné cenové limity pro počáteční limity a upravené
hodnoty těchto limitů stanoveny v příslušné měně za pou
žití referenčního směnného kurzu zveřejněného v Úřed
ním věstníku Evropské unie ve dnech stanovených tímto
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nařízením. Jestliže není ke stanovenému datu zveřejněn
žádný kurz, měl by být použitelným referenčním směn
ným kurzem kurz zveřejněný v prvním Úředním věstníku
Evropské unie po tomto datu, který takový referenční
směnný kurz obsahuje.

(13)

Protože shoda s velkoobchodním cenovým limitem stano
veným nařízením (ES) č. 717/2007 se posuzuje vzhledem
k průměrné velkoobchodní ceně převažující mezi dvěma
libovolnými operátory za období 12 měsíců, je vhodné ob
jasnit, že toto období může být kratší, a to například v si
tuacích, kdy datum plánovaného snížení úrovně
maximální průměrné velkoobchodní ceny připadne na den
před koncem dvanáctiměsíčního období.

(14)

Obvyklý postup některých operátorů mobilních sítí účto
vat ceny za zprostředkování velkoobchodních roamingo
vých volání na základě minimálních účtovacích jednotek
v délce až 60 sekund na rozdíl od účtování po sekundách
běžného pro většinu velkoobchodních propojovacích cen
způsobuje narušení hospodářské soutěže mezi těmito
operátory a operátory s jinou metodou účtování a narušu
je jednotné uplatňování limitů pro velkoobchodní ceny za
vedených nařízením (ES) č. 717/2007. Navíc to představuje
příplatek, který má v důsledku zvýšení velkoobchodních
nákladů negativní dopad na cenu za roamingové hlasové
služby na maloobchodní úrovni. Od mobilních operátorů
by se proto mělo požadovat, aby účtovali ceny za velkoob
chodní zprostředkování regulovaných roamingových
volání po sekundách.

(15)

Maximální úrovně eurotarifu za uskutečněné i přijaté
volání by se měly po dobu prodloužené platnosti nařízení
(ES) č. 717/2007 každoročně dále snižovat, a to způsobem
shodným se snižováním požadovaným během počáteční
doby platnosti uvedeného nařízení, aby se zohlednil pokra
čující pokles vnitrostátních cen za mobilní telefonii obe
cně, jakož i trvalé snižování nákladů na poskytování
regulovaných roamingových volání. Tímto způsobem
bude zachována kontinuita účinků uvedeného nařízení.

(16)

Zvýšené rozpětí mezi maximálními velkoobchodními
a maloobchodními cenami stanovenými tímto nařízením
by mělo přinést vyšší snahu operátorů cenově konkurovat
na maloobchodní úrovni, a tím maximalizovat šance na
vznik řádného konkurenčního trhu.

(17)

Někteří operátoři se potýkají s vyššími velkoobchodními
náklady než jiní operátoři v důsledku své geografické po
lohy nebo jiných okolností, jako je složitý reliéf, umístění
v regionech s nízkou hustotou obyvatel a vysoký turistický
ruch během krátkých období.

L 167/14
(18)

(19)
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Skupina ERG odhadla, že obvyklý postup mobilních
operátorů účtovat v intervalech delších než jedna sekunda
za roamingové služby na maloobchodní úrovni předsta
vuje zvýšení typického účtu v eurotarifu o 24 % za usku
tečněné hovory a o 19 % za přijaté hovory. Skupina také
uvedla, že toto zvýšení představuje formu skrytého pří
platku, protože pro většinu zákazníků není transparentní.
Z tohoto důvodu skupina ERG doporučila neprodleně při
jmout opatření k řešení odlišných postupů účtování euro
tarifu na maloobchodní úrovni.

služby zůstávají víceméně neměnné a neodrážejí smyslu
plný vztah ceny k příslušným nákladům. Stejně jako v pří
padě roamingových hlasových služeb neexistují dostatečné
konkurenční tlaky na operátory, aby snižovali velkoob
chodní ceny. Maloobchodní ceny za roamingové SMS
služby rovněž zůstaly víceméně neměnné, obsahují vyso
ké marže a bez zřejmého odůvodnění jsou stanoveny vý
razně nad cenami za rovnocenné vnitrostátní SMS služby.

(24)

Stejně jako v případě roamingových hlasových volání exi
stuje i zde značné riziko, že samotné uložení povinností
v oblasti velkoobchodních cen by nemuselo automaticky
znamenat nižší sazby pro maloobchodní zákazníky. Na
druhé straně by opatření pro snížení úrovně maloobchod
ních cen, která by neupravovala úroveň velkoobchodních
nákladů spojených s poskytováním těchto služeb, mohla
zvýšením rizika stlačení cen poškodit postavení některých
operátorů, zejména těch menších.

(25)

Navíc kvůli zvláštní struktuře roamingového trhu a jeho
přeshraniční povaze neposkytl předpisový rámec z roku
2002 vnitrostátním regulačním orgánům vhodné nástroje
pro účinné vyřešení problémů konkurence, které jsou pří
činou vysoké úrovně velkoobchodních a maloobchodních
cen za regulované roamingové SMS služby. V důsledku
toho není zajištěno řádné fungování vnitřního trhu, což by
mělo být napraveno.

(26)

Skupina ERG dále ve své reakci na veřejnou konzultaci Ko
mise k přezkumu fungování nařízení (ES) č. 717/2007 po
znamenala, že regulace roamingových SMS služeb je
nezbytná na velkoobchodní i maloobchodní úrovni, aby se
ceny více sladily s náklady a vnitrostátními cenami. Skupi
na usoudila, že by bylo vhodné zavést opatření obdobná
opatřením pro hlasový roaming. Skupina ERG konkrétně
doporučila zavedení stropu pro průměrnou velkoobchod
ní sazbu účtovanou kterýmkoli operátorem kterémukoli ji
nému operátorovi za SMS roaming a změnu povinnosti
nabízet eurotarif tak, aby zahrnoval i nabídku na SMS roa
ming za sazby nikoli vyšší, než stanovuje maximální strop.

(27)

Regulační povinnosti týkající se regulovaných roamingo
vých SMS služeb by měly být uloženy na velkoobchodní
úrovni, aby vznikl přiměřenější vztah mezi velkoobchod
ními cenami a vzniklými náklady na poskytování služby,
a na maloobchodní úrovni na ochranu zájmů roamingo
vých zákazníků.

(28)

Tyto regulační povinnosti by měly být účinné co nejdříve,
přičemž dotyčným operátorům by se měla poskytnout při
měřená doba pro uvedení cenových nabídek a nabídek slu
žeb do souladu s těmito povinnostmi.

Nařízení (ES) č. 717/2007 sice stanovením eurotarifu
v rámci Společenství zavedlo společný přístup k zajištění,
aby roamingovým zákazníkům nebyly účtovány pře
mrštěné ceny za regulované roamingové volání, rozdílné
stanovení fakturačních jednotek mobilními operátory však
závažně narušuje jeho jednotné uplatňování. To rovněž
znamená, že navzdory přeshraniční povaze roamingových
služeb uvnitř Společenství existují odlišné přístupy k úč
tování regulovaných roamingových volání, což vede k na
rušení podmínek hospodářské soutěže na jednotném trhu.

(20)

Proto je potřeba zavést společný soubor pravidel pro sta
novování fakturačních jednotek v rámci fakturace eurota
rifu na maloobchodní úrovni s cílem dalšího posílení
jednotného trhu a zajištění jednotné úrovně ochrany uži
vatelů roamingových služeb na území celého Společenství.

(21)

Poskytovatelé regulovaných roamingových volání na ma
loobchodní úrovni by proto měli mít povinnost svým zá
kazníkům účtovat volání v rámci eurotarifu po sekundách,
kromě možnosti uplatnění minimální počáteční účtované
doby v délce nejvýše 30 sekund u uskutečněných volání.
Tím operátoři získají možnost pokrýt přiměřené náklady
za sestavení spojení a pružně konkurovat nabídkou
kratších minimálních účtovaných dob. U příchozích volání
v rámci eurotarifu však není odůvodněná žádná minimál
ní počáteční účtovaná doba, protože vzniklé velkoobchod
ní náklady jsou účtovány po sekundách a případné
specifické náklady za sestavení spojení jsou již pokryty saz
bami za ukončení volání v mobilní síti.

(22)

Zákazníci by neměli být nuceni platit za příjem hlasových
zpráv v navštívené síti, neboť nemohou ovlivnit délku
těchto zpráv. Tím by neměly být dotčeny ostatní platné
ceny za hlasové zprávy, například ceny za poslech těchto
zpráv.

(23)

Pokud jde o roamingové SMS služby, údaje o trhu
shromážděné skupinou ERG a Komisí od vstupu nařízení
(ES) č. 717/2007 v platnost prokázaly, že v rámci Spole
čenství přetrvává situace, kdy velkoobchodní ceny za tyto
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(29)

Nejúčinnější a nejpřiměřenější metodou regulace úrovně
cen za regulované roamingové SMS služby na velkoob
chodní úrovni je stanovení maximální průměrné ceny,
platné v celém Společenství, za SMS zprávu odeslanou
z navštívené sítě. Průměrná velkoobchodní cena by měla
platit pro jakoukoli dvojici mobilních operátorů v rámci
Společenství v průběhu stanoveného období.

(30)

Limit velkoobchodních cen za regulované roamingové
SMS služby by měl zahrnovat všechny náklady vzniklé po
skytovateli této velkoobchodní služby, včetně mj. nákladů
na původ, tranzit a nepokrytých nákladů na ukončení roa
mingových SMS zpráv v navštívené síti. Velkoobchodním
poskytovatelům regulovaných roamingových SMS služeb
by proto mělo být zakázáno účtovat si zvláštní poplatek za
ukončení roamingových SMS zpráv v jejich síti, aby bylo
zajištěno jednotné uplatňování pravidel stanovených tímto
nařízením.

(31)

(32)

(33)

(34)

Nejúčinnější a nejpřiměřenější metodou regulace úrovně
cen za roamingové SMS zprávy na území Společenství na
maloobchodní úrovni je zavedení povinnosti mobilních
operátorů nabízet svým roamingovým zákazníkům euroSMS tarif, který nepřekračuje stanovený maximální cenový
limit. Euro-SMS tarif by měl být nastaven na úroveň, která
operátorům zaručuje dostatečnou marži a současně přimě
řeněji odráží vzniklé maloobchodní náklady.

Tento regulační přístup by měl zajistit, že maloobchodní
ceny za regulované roamingové SMS zprávy budou přes
něji odrážet náklady související s poskytováním služby,
než tomu bylo doposud. Maximální euro-SMS tarif, který
může být nabízen roamingovým zákazníkům, by proto
měl odrážet přiměřenou marži účtovanou k nákladům na
poskytování regulovaných roamingových SMS služeb, ale
přitom by měl operátorům ponechat volnost soutěžit mezi
sebou odlišením jednotlivých nabídek a přizpůsobením ce
nových struktur tržním podmínkám a preferencím spotře
bitelů. Tento regulační přístup by se neměl vztahovat na
SMS služby s přidanou hodnotou.

(35)

Pokud si operátor pozemní mobilní sítě usazený v jednom
členském státu stěžuje svému vnitrostátnímu regulačnímu
orgánu, že jeho účastníci nemohou odesílat nebo přijímat
regulované roamingové SMS zprávy účastníkům nebo od
účastníků pozemní mobilní sítě nacházející se v jiném
členském státu v důsledku neuzavření smlouvy mezi dvě
ma dotyčnými operátory, měly by vnitrostátní regulační
orgány, s cílem zajistit roamingovým zákazníkům v rámci
regulovaných roamingových SMS služeb spojení od kon
cového bodu ke koncovému bodu sítě a interoperabilitu,
koordinovaně a včas zasáhnout v souladu s ustanoveními
článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady
2002/19/ES ze dne 7. března 2002 o přístupu k sítím elek
tronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich
vzájemném propojení (přístupová směrnice) (1) a ustano
veními čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 717/2007 a článku 21
směrnice 2002/21/ES (2).

(36)

SMS zpráva je služba krátkých textových zpráv, která je
jednoznačně rozeznatelná od jiných zpráv, jako jsou MMS
zprávy nebo e-maily. Aby si nařízení zachovalo svou účin
nost a jeho cíle byly zcela splněny, je třeba zakázat veškeré
změny technických parametrů roamingových SMS zpráv,
které by je odlišovaly od vnitrostátních SMS zpráv.

(37)

Údaje shromážděné vnitrostátními regulačními orgány
ukazují, že průměrné velkoobchodní ceny za datové roa
mingové služby, které operátoři navštívené sítě účtují do
movským operátorům roamingových zákazníků, mají
klesající tendenci, přesto ale přetrvávají vysoké ceny za vel
koobchodní datové roamingové služby.

(38)

Vysoká úroveň maloobchodních cen za roamingové dato
vé služby je stále znepokojující a naznačuje, že hospodář
ská soutěž v těchto službách stále není dostatečná. Na
rozdíl od roamingových hlasových a SMS služeb však na
maloobchodní úrovni konkurenční tlaky existují, protože
roamingoví zákazníci mají v zahraničí alternativní pro
středky přístupu k datovým službám, např. veřejný bezdrá
tový přístup k internetu, bez souvisejících číslovacích
omezení. V této fázi by tedy regulace cen na maloobchod
ní úrovni byla předčasná. Navíc by k jakémukoli připojení
k síti prostřednictvím roamingu mělo dojít pouze na zá
kladě dohody s uživatelem. Stahování dat v rámci roamin
gových služeb by tedy mělo probíhat pouze s předchozím
souhlasem uživatele nebo na jeho žádost, a to včetně ak
tualizace softwaru nebo stahování e-mailu, pokud ovšem
uživatel neuvedl, že si nepřeje této ochrany využívat.

(39)

Domovští poskytovatelé by neměli roamingovým zákaz
níkům účtovat žádnou regulovanou roamingovou datovou
službu, pokud a dokud roamingový zákazník poskytování
této služby nepřijme.

Roamingoví zákazníci by neměli být nuceni platit žádné
příplatky za příjem regulovaných roamingových SMS
zpráv nebo hlasových zpráv při roamingu v navštívené síti,
protože náklady na ukončení jsou již kompenzovány v ma
loobchodní ceně účtované za odeslání roamingové SMS
zprávy nebo hlasové zprávy.

Euro-SMS tarif by měl automaticky platit pro každého no
vého či stávajícího roamingového zákazníka, který si dob
rovolně nevybral nebo dobrovolně nevybere zvláštní
roamingový tarif pro SMS služby nebo balíček roamingo
vých služeb zahrnující regulované roamingové SMS
služby.
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Nicméně by měla být zavedena opatření ke zlepšení trans
parentnosti maloobchodních cen za roamingové datové
služby, která by zabránila především „šokům z vyúčtová
ní“ jakožto jevu, který brání řádnému fungování vnitřního
trhu, a poskytla roamingovým zákazníkům nástroje po
třebné ke sledování a kontrole jejich výdajů za roamingové
datové služby. Rovněž by se neměly klást žádné překážky
aplikacím nebo technologiím, které mohou být náhradou
či alternativou roamingových služeb, např. WiFi, interne
tový hlasový protokol (VoIP) a služby instant messaging.
Spotřebitelé by měli být s těmito možnostmi seznámeni,
neboť jim to umožní informovanou volbu.

(41)

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

(42)

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

(43)

Aby nedocházelo k „šokům z vyúčtování“, mobilní operá
toři by měli stanovit jeden či více maximálních finančních
nebo objemových limitů pro splatné datové roamingové
služby (uváděných v měně, ve které jsou roamingovému
zákazníkovi služby účtovány), které by měli bezplatně na
bízet všem svým roamingovým zákazníkům a jejichž sou
částí by bylo příslušné upozornění, když se tomuto limitu
přiblíží. Po dosažení tohoto maximálního limitu by zákaz
níci již neměli tyto služby přijímat, ani by jim neměly být
účtovány, pokud si výslovně nevyžádají, aby jim byly tyto
služby i nadále poskytovány za podmínek uvedených
v upozornění. Roamingový zákazníci by měli dostat příle
žitost vybrat si v přiměřené lhůtě jakýkoli z těchto ma
ximálních finančních nebo objemových limitů nebo
možnost nezvolit si žádný limit. Pokud se zákazníci neroz
hodnou jinak, měl by jim být přidělen výchozí limit.

(44)

Tato opatření ke zvýšení transparentnosti je třeba chápat
jako minimální ochranu roamingových zákazníků a nemě
la by znemožňovat mobilním operátorům nabízet svým
zákazníkům řadu jiných prostředků, které jim pomohou
předvídat a kontrolovat výdaje za roamingové datové
služby. Mnoho operátorů například vytváří nové maloob
chodní paušální roamingové nabídky, které povolují da
tový roaming za určitou cenu na určitou dobu až do
vyčerpání stanoveného objemového limitu („fair use po
licy“). Obdobně operátoři vyvíjejí systémy, které jejich roa
mingovým zákazníkům umožní přijímat v reálném čase
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aktualizované informace o celkových splatných datových
roamingových službách. Tento vývoj na vnitrostátních tr
zích by měl být zohledněn v harmonizovaných pravidlech,
aby bylo zajištěno řádné fungování vnitřního trhu.

(45)

Přetrvávání vysokých velkoobchodních cen za roamingové
datové služby lze navíc přičítat především vysokým vel
koobchodním cenám, které si účtují operátoři neupřed
nostňovaných sítí. Příčinou těchto cen jsou omezení řízení
provozu v sítích, která operátory nemotivují k jednostran
nému snižování standardních velkoobchodních cen, neboť
provoz se uskuteční bez ohledu na účtovanou cenu. Dů
sledkem je mimořádná rozdílnost velkoobchodních nákla
dů. V některých případech jsou velkoobchodní ceny za
datový roaming v neupřednostňovaných sítích třicetkrát
vyšší než ceny v sítích upřednostňovaných. Přemrštěné vel
koobchodní ceny za roamingové datové služby vedou ke
značným narušením soutěžních podmínek mezi mobil
ními operátory ve Společenství, což narušuje řádné fungo
vání vnitřního trhu. Znesnadňují rovněž domovským
poskytovatelům předvídat velkoobchodní náklady, v dů
sledku čehož nejsou schopni poskytnout zákazníkům
transparentní a konkurenceschopné maloobchodní ceno
vé balíčky. Vzhledem k omezeným možnostem vnitrostát
ních regulačních orgánů vyřešit tyto problémy účinně na
vnitrostátní úrovni by měl být uplatňován limit na vel
koobchodní ceny za roamingové datové služby. Limit pro
velkoobchodní ceny by měl být stanoven dostatečně vyso
ko nad nejnižšími velkoobchodními cenami, které jsou
v současnosti na trhu dostupné, aby byly posíleny pod
mínky hospodářské soutěže, aby se umožnil rozvoj hospo
dářské soutěže na trhu a zároveň se zajistilo i lepší
fungování vnitřního trhu ve prospěch spotřebitelů. Tím, že
odstraní přemrštěné velkoobchodní ceny za roamingové
datové služby, které na trhu v některých případech stále
přetrvávají, by toto dostatečně vysoké stanovení limitu vel
koobchodních cen mělo zamezit narušení hospodářské
soutěže mezi mobilními operátory nebo jejímu omezení
po celou dobu uplatňování nařízení (ES) č. 717/2007.

(46)

Za účelem zohlednění vývoje na trhu a platného předpi
sového rámce pro elektronické komunikace je nezbytné
odvolávat se na „veřejné komunikační sítě“ místo na „ve
řejné telefonní sítě“. V zájmu jednotnosti je třeba přísluš
ným způsobem změnit čl. 1 odst. 5 směrnice 2002/21/ES.

(47)

Jelikož cílů tohoto nařízení, totiž změny nařízení (ES)
č. 717/2007 a směrnice 2002/21/ES pro zachování a další
rozvoj společného souboru pravidel pro zajištění toho, aby
uživatelé veřejných mobilních komunikačních sítí na ces
tách uvnitř Společenství neplatili přemrštěné ceny za roa
mingové služby na území Společenství (s ohledem na
hlasová volání, SMS zprávy nebo datové přenosy), čímž se
přispěje k řádnému fungování vnitřního trhu a dosáhne
vysoké úrovně ochrany spotřebitele i ochrany hospodář
ské soutěže mezi mobilními operátory, nemůže být uspo
kojivě a bezpečně, včas a harmonizovaným způsobem
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— zaujetí přístupu založeného na dosažení úrovně cen
a podmínek pro roamingové zákazníky podobných
konkurenčním cenám a podmínkám běžným na trhu
navštívené sítě, a to včetně toho, že zákazník bude mít
možnost získat od různých operátorů na trhu navští
vené sítě různé ceny;

dosaženo naúrovni členských států, a proto jich může být
z důvodu rozsahu a účinků navrhované akce lépe dosaže
no na úrovni Společenství, může Společenství přijmout
opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou
v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionali
ty stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto naří
zení rámec toho, co je nezbytné k dosažení těchto cílů.

— řešení problémů týkajících se právních předpisů Spo
lečenství v oblasti hospodářské soutěže.
(48)

(49)

Tento společný přístup by však měl být zachován po ome
zenou dobu, nicméně s ohledem na přezkum, který pro
vede Komise, může být na základě vhodných doporučení
Komise dále prodloužen, pozměněn nebo nahrazen alter
nativními možnostmi regulace.

Komise by měla přezkoumat účinnost nařízení (ES)
č. 717/2007 ve znění tohoto nařízení s ohledem na jeho
cíle a jeho příspěvek k provádění regulačního rámce
a k řádnému fungování vnitřního trhu. V této souvislosti
by měla Komise zvážit dopad na konkurenční postavení
poskytovatelů mobilních komunikačních služeb různých
velikostí a z různých částí Společenství, vývoj, trendy
a transparentnost maloobchodních i velkoobchodních cen,
jejich vztah ke skutečným nákladům, míru potvrzení před
pokladů posouzení dopadu, jež doprovázelo toto nařízení,
náklady operátorů na dodržování povinností a dopad na
investice. Komise by s ohledem na technologický vývoj
měla rovněž zvážit dostupnost a kvalitu služeb, které před
stavují alternativu roamingu (např. VoIP).

Komise by měla za konzultace s orgánem evropských regulátorů
elektronických komunikací prošetřit a posoudit zejména konku
renční strukturu trhu mobilních komunikačních služeb, která po
vede k nekonkurenčním cenám za roaming, a své závěry předložit
Evropskému parlamentu a Radě, jakož i návrhy na řešení struk
turálních problémů na trhu mobilních komunikačních služeb, ze
jména vstupních překážek a překážek bránících expanzi.
Nařízení (ES) č. 717/2007 a směrnice 2002/21/ES by proto
měly být odpovídajícím způsobem změněny,

(52)

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Změny nařízení (ES) č. 717/2007
Nařízení (ES) č. 717/2007 se mění takto:

(50)

Před provedením výše uvedeného přezkumu by měla Ko
mise v zájmu zajištění průběžného sledování roamingo
vých služeb ve Společenství připravit prozatímní zprávu
pro Evropský parlament a Radu, která bude obsahovat
obecné shrnutí informací o nejnovějších trendech v oblas
ti roamingových služeb, průběžné posouzení pokroku do
saženého při plnění cílů nařízení (ES) č. 717/2007 ve znění
tohoto nařízení a průběžné posouzení možných alterna
tivních způsobů plnění těchto cílů.

1.

Název se nahrazuje tímto:

„Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 717/2007 ze dne
27. června 2007 o roamingu ve veřejných mobilních komunikač
ních sítích ve Společenství“.
2.

Článek 1 se mění takto:
a)

(51)

Před předložením vhodných doporučení by měla Komise
rovněž posoudit, zda by regulace roamingových služeb
mohla být vhodným způsobem zahrnuta do regulačního
rámce pro elektronické komunikace. Měla by důkladně po
soudit alternativní způsoby plnění cílů nařízení (ES)
č. 717/2007, k nimž patří:

— řešení problémů na úrovni velkoobchodu zavedením
povinnosti poskytovat přiměřený a spravedlivý pří
stup založený na zákazu diskriminace anebo na spra
vedlivých recipročních podmínkách;

Odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.
Toto nařízení zavádí společný přístup pro zajiš
tění toho, aby uživatelé veřejných mobilních komuni
kačních sítí na cestách v rámci Společenství neplatili ve
srovnání s konkurenčními vnitrostátními cenami pře
mrštěné ceny za roamingové služby při uskutečňování
volání nebo příjmu volání, odesílání a příjmu SMS zpráv
a používání paketově komutovaných datových komuni
kačních služeb na území Společenství, čímž se přispěje
k řádnému fungování vnitřního trhu za současného do
sažení vysoké úrovně ochrany spotřebitele, podpoří se
hospodářská soutěž a transparentnost na trhu a podnítí
se inovační činnost a rozšíří se možnost volby pro
spotřebitele.
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příjmu SMS zpráv nebo k využívání paketově ko
mutovaných datových komunikací na území jiného
členského státu, než je členský stát, v němž se na
chází jeho domovská síť, a to na základě ujednání
mezi operátorem domovské sítě a operátorem na
vštívené sítě;

Stanoví pravidla pro ceny, které si mohou mobilní ope
rátoři účtovat za poskytování roamingových služeb na
území Společenství za hlasová volání a SMS zprávy za
hájené a ukončené ve Společenství a za paketově komu
tované datové komunikační služby používané
roamingovými zákazníky při roamingu v mobilní ko
munikační síti jiného členského státu. To platí jak pro
ceny účtované mezi operátory sítí na velkoobchodní
úrovni, tak případně pro ceny účtované domovskými
operátory na maloobchodní úrovni.“

b)

e)

‚regulovaným roamingovým voláním‘ se rozumí
mobilní hlasové telefonní volání uskutečněné roa
mingovým zákazníkem, které má původ v navští
vené síti a končí ve veřejné komunikační síti v rámci
Společenství, nebo mobilní telefonní volání přijaté
roamingovým zákazníkem, které má původ ve ve
řejné komunikační síti v rámci Společenství a končí
v navštívené síti;

f)

‚roamingovým zákazníkem‘ se rozumí zákazník po
skytovatele veřejných pozemních mobilních komu
nikačních služeb poskytovaných prostřednictvím
veřejné pozemní mobilní sítě nacházející se na úze
mí Společenství, jemuž smlouva nebo ujednání
s jeho domovským poskytovatelem umožňuje vy
užívat mobilní telefon nebo jiné zařízení k uskuteč
ňování nebo příjmu volání nebo k odesílání či
příjmu SMS zpráv nebo k využívání paketově ko
mutovaných datových komunikací v navštívené síti
na základě ujednání mezi operátorem domovské
sítě a operátorem navštívené sítě;

g)

‚navštívenou sítí‘ se rozumí veřejná pozemní mobil
ní komunikační síť nacházející se na území jiného
členského státu, než je členský stát, v němž se na
chází domovská síť, a umožňující roamingovým zá
kazníkům uskutečňovat nebo přijímat volání,
odesílat nebo přijímat SMS zprávy nebo využívat
paketově komutované datové komunikace na zá
kladě ujednání s operátorem domovské sítě;“.

Odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4. Cenové limity stanovené tímto nařízením jsou
uvedeny v eurech. Pokud jsou ceny podle článků 3, 4, 4a
a 4b a čl.6a odst. 3 a 4 vyjádřeny v jiných měnách, sta
noví se počáteční limity ve smyslu uvedených člán
ků v těchto měnách, v případě článků 3 a 4 za použití
referenčních směnných kurzů platných ke dni 30. červ
na 2007 a v případě článků 4a a 4b, a čl. 6a odst. 3 a. 4
za použití referenčních směnných kurzů zveřejněných
dne 6. května 2009 Evropskou centrální bankou v Úřed
ním věstníku Evropské unie.

Pro účely následného snižování těchto limitů podle čl. 3
odst. 2, čl. 4 odst. 2 a čl. 6a odst. 4 se upravené hodnoty
určují za použití referenčního směnného kurzu zveřej
něného jeden měsíc před dnem, od něhož se upravené
hodnoty mají použít. Stejný referenční směnný kurz se
použije ke každoroční úpravě hodnot podle článků 4a
a 4b a čl. 6a odst. 3, pokud tyto ceny jsou vyjádřeny v ji
ných měnách než v eurech.“

3.

V článku 2 se odstavec 2 mění takto:

a)

Písmena b) až g) se nahrazují tímto:

„b) ‚domovským poskytovatelem‘ se rozumí podnik,
který poskytuje roamingovému zákazníkovi veřejné
pozemní mobilní komunikační služby, a to pro
střednictvím vlastní sítě nebo jako operátor virtuál
ní mobilní sítě či jako druhotný prodejce;

c)

d)

‚domovskou sítí‘ se rozumí veřejná pozemní mobil
ní komunikační síť nacházející se na území
členského státu a využívaná domovským poskyto
vatelem k poskytování veřejných pozemních mobil
ních komunikačních služeb roamingovým
zákazníkům;

‚roamingem na území Společenství‘ se rozumí vy
užívání mobilního telefonu nebo jiného zařízení
roamingovým zákazníkem k uskutečňování nebo
příjmu volání v rámci Společenství, k odesílání či
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b)

Doplňují se nová písmena, která znějí:
„h) ‚Euro-SMS tarifem‘ se rozumí jakýkoli tarif, který
nepřesahuje maximální ceny uvedené v článku 4b,
které může domovský poskytovatel v souladu s uve
deným článkem účtovat za poskytování regulo
vaných roamingových SMS zpráv;
i)

‚SMS zprávou‘ se rozumí textová zpráva služby krát
kých textových zpráv, které jsou složeny především
z abecedních nebo numerických znaků a které lze
odesílat mezi mobilními nebo pevnými čísly přidě
lenými podle národních číslovacích plánů;

j)

‚regulovanou roamingovou SMS zprávou‘ se rozu
mí SMS zpráva odeslaná roamingovým zákaz
níkem, která má původ v navštívené síti a končí ve
veřejné komunikační síti v rámci Společenství, nebo
SMS zpráva přijatá roamingovým zákazníkem,
která má původ ve veřejné komunikační síti v rámci
Společenství a končí v navštívené síti;

29.6.2009

k)

4.

CS

Úřední věstník Evropské unie

S účinkem od 1. července 2010 neúčtují domovští po
skytovatelé svým roamingovým zákazníkům příjem roa
mingové hlasové zprávy. Tím nejsou dotčeny ostatní
platné ceny, např.ceny za poslech těchto zpráv.

‚regulovanou roamingovou datovou službou‘ se ro
zumí roamingová služba umožňující využívání pa
ketově 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 pří
jem MMS zpráv.“

S účinkem od 1. července 2009 každý domovský posky
tovatel účtuje svým roamingovým zákazníkům za zpro
středkování regulovaného roamingového volání, pro
které platí eurotarif, ať už uskutečněného nebo přijatého,
v tarifikaci po sekundách.
Odchylně od třetího pododstavce si domovský poskyto
vatel v případě uskutečněných volání, pro která platí
eurotarif, může účtovat počáteční minimální účtovanou
dobu, která nepřesahuje 30 sekund.“

Článek 3 se mění takto:
a)

Odstavec 2 se nahrazuje tímto:
b)
„2.
Tato průměrná velkoobchodní cena uvedená
v odstavci 1 platí pro jakoukoli dvojici operátorů a vy
počítává se za dvanáctiměsíční období, popřípadě za
kratší období, které zbývá do pozbytí platnosti maximál
ní průměrné velkoobchodní ceny stanovené v tomto od
stavci nebo do pozbytí platnosti tohoto nařízení.
Maximální průměrná velkoobchodní cena se snižuje dne
30. srpna 2008 na 0,28 EUR a dne 1. července 2009 na
0,26 EUR a dále se sníží dne 1. července 2010 na
0,22 EUR a dne 1. července 2011 na 0,18 EUR.“

b)

5.

Článek 4 se mění takto:
a)

Odstavec 2 se nahrazuje tímto:
„2. Maloobchodní cena v rámci eurotarifu (bez DPH
), kterou smí domovský poskytovatel účtovat svému
roamingovému zákazníkovi za zprostředkování regulo
vaného roamingového volání, se může u roamingových
volání lišit, avšak nesmí překročit 0,49 EUR za minutu
za uskutečněná volání a 0,24 EUR za minutu za přijatá
volání. Dne 30. srpna 2008 se cenový strop sníží na
0,46 EUR za uskutečněná volání a 0,22 EUR za přijatá
volání a dne 1. července 2009 se dále sníží na 0,43 EUR
za uskutečněná volání a 0,19 EUR za přijatá volání. Dne
1. července 2010 se cenový strop sníží na 0,39 EUR za
uskutečněná volání a 0,15 EUR za přijatá volání a dne
1. července 2011 se dále sníží na 0,35 EUR za uskuteč
něná volání a 0,11 EUR za přijatá volání.

Odstavec 4 se nahrazuje tímto:
„4.
Každý roamingový zákazník může kdykoli po
ukončení postupu uvedeného v odstavci 3 požádat
o převedení na eurotarif nebo z eurotarifu. Toto převe
dení 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 roamin
gový zákazník, který si objednal zvláštní roamingový
balíček zahrnující více než jednu roamingovou službu
(tedy volání, SMS nebo data), přeje převedení na eurota
rif a kdy domovský poskytovatel může požadovat, aby
se tento zákazník vzdal výhod ostatních prvků tohoto
balíčku. Domovský poskytovatel může lhůtu pro převe
dení prodloužit až do okamžiku, kdy skončí minimální
stanovené období, po něž musí být využíván předchozí
roamingový tarif a které nesmí přesáhnout tři měsíce.“

V odstavci 3 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
„S účinkem od 1. července 2009 se však průměrná vel
koobchodní cena uvedená v odstavci 1 vypočítá vydě
lením celkových obdržených velkoobchodních příjmů
z roamingu celkovým počtem minut velkoobchodního
roamingu skutečně využitých k poskytnutí velkoob
chodních roamingových volání v rámci Společenství do
tyčným operátorem za dané období, sčítaných po
sekundách takovým způsobem, aby operátor navštívené
sítě mohl uplatnit počáteční minimální účtovanou dobu,
která nepřesahuje 30 sekund.“
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6.

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 4a
Velkoobchodní ceny za regulované roamingové SMS
zprávy
1.
S účinkem od 1. července 2009 nesmí průměrná vel
koobchodní cena, kterou smí operátor navštívené sítě účto
vat operátorovi domovské sítě roamingového zákazníka za
zprostředkování regulované roamingové SMS zprávy, která
má původ v této navštívené síti, překročit 0,04 EUR za SMS
zprávu.
2.
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 tohoto nařízení.
3. Průměrná velkoobchodní cena uvedená v odstavci 1 se
vypočítá vydělením celkových velkoobchodních příjmů
operátora navštívené sítě obdržených od každého operátora
domovské sítě za zahájení a přenos regulovaných roamingo
vých SMS zpráv ve Společenství za dané období celkovým
počtem regulovaných roamingových SMS zpráv zahájených
a přenesených jménem příslušného operátora domovské sítě
za toto období.
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4.
Operátor navštívené sítě neúčtuje operátorovi domov
ské sítě roamingového zákazníka ukončení regulované roa
mingové SMS zprávy odeslané roamingovému zákazníkovi
při roamingu v jím navštívené síti, s výjimkou ceny uvedené
v odstavci 1.

7.
Nejpozději 30. června 2009 domovští poskytovatelé
jednotlivě informují všechny své roamingové zákazníky o eu
ro-SMS tarifu, že tento tarif bude platit nejpozději od 1. čer
vence 2009 pro všechny roamingové zákazníky, kteří si
dobrovolně nevybrali zvláštní tarif nebo balíček vztahující se
na regulované SMS zprávy, a o jejich právu převedení na
euro-SMS tarif a zpět podle odstavce 6.

Článek 4b

Článek 4c

Maloobchodní ceny za regulované roamingové SMS
zprávy

1. Domovští poskytovatelé jasnou a transparentní formou
zpřístupní euro-SMS tarif uvedený v odstavci 2 všem svým
roamingovým zákazníkům. Euro-SMS tarif nevyžaduje uza
vření související účastnické smlouvy ani nezahrnuje další
pevné nebo pravidelné platby a může být kombinován s ja
kýmkoli jiným maloobchodním tarifem, s výhradou dalších
ustanovení tohoto článku.

2.
S účinkem od 1. července 2009 se může maloobchod
ní cena (bez DPH) euro-SMS tarifu, kterou smí domovský po
skytovatel účtovat svému roamingovému zákazníkovi za
regulovanou roamingovou SMS zprávu odeslanou tímto roa
mingovým zákazníkem, u roamingových SMS zpráv lišit, av
šak nesmí překročit 0,11 EUR.

3.
Domovští poskytovatelé neúčtují svým roamingovým
zákazníkům příjem regulované roamingové SMS zprávy.

4.
Od 1. července 2009 domovští poskytovatelé automa
ticky použijí euro-SMS tarif pro všechny stávající roamingové
zákazníky, kromě roamingových zákazníků, kteří si již dob
rovolně zvolili zvláštní roamingový tarif nebo balíček, díky
němuž využívají výhody jiného tarifu pro regulované roa
mingové SMS zprávy, než který by jim byl přidělen, pokud
by tento výběr neuskutečnili.

5.
Od 1. července 2009 domovští poskytovatelé použijí
euro-SMS tarif pro všechny nové roamingové zákazníky,
kteří si dobrovolně nevybrali jiný roamingový SMS tarif nebo
tarifní balíček roamingových služeb obsahující jiný tarif pro
regulované roamingové SMS zprávy.

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 pracov
ního dne od doručení žádosti, musí být bezplatné a nesmí za
hrnovat žádné podmínky ani omezení týkající se jiných než
roamingových prvků účastnické smlouvy. Domovský posky
tovatel může lhůtu pro převedení prodloužit až do okamži
ku, kdy skončí minimální stanovené období, po něž musí být
využíván předchozí roamingový tarif a které nesmí přesáh
nout tři měsíce. Euro-SMS tarif lze vždy kombinovat
s eurotarifem.
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Technické vlastnosti regulovaných roamingových SMS
zpráv
Žádný domovský poskytovatel nebo operátor navštívené sítě
nesmí měnit technické vlastnosti regulovaných roamingo
vých SMS zpráv způsobem, který by je odlišoval od technic
kých vlastností SMS zpráv poskytovaných na vnitrostátním
trhu.“
7.

Článek 5 se zrušuje.

8.

Článek 6 se nahrazuje tímto:
„Článek 6
Transparentnost maloobchodních cen za regulovaná
roamingová volání a SMS zprávy
1.
Každý domovský poskytovatel poskytne roamingo
vému 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 pro
střednictvím zprávy zaslané na mobilní telefon základní per
sonalizované 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 ode
sílání SMS zpráv účtovány ceny za roaming, ledaže zákazník
domovskému poskytovateli oznámí, že takové upozornění
nevyžaduje.
Základní personalizované informace o cenách obsahují nej
vyšší ceny, které mohou být zákazníkovi účtovány v rámci
jeho tarifního programu za:
a)

uskutečňování volání v rámci navštívené země a z na
vštívené země do členského státu, v němž se nachází
jeho domovská síť, jakož i za příjem volání; a

b)

odesílání regulovaných roamingových SMS zpráv na
území navštíveného členského státu.

Rovněž obsahují číslo bezplatné telefonní linky uvedené
v odstavci 2, na níž lze získat podrobnější informace a infor
mace o možnosti přístupu k službám tísňového volání bez
platným vytočením evropského čísla tísňového volání 112.
Zákazník, který oznámil, že nepožaduje automatické zasílá
ní zpráv na mobilní telefon, má právo kdykoli bezplatně po
žádat domovského poskytovatele, aby tuto službu opět začal
poskytovat.

29.6.2009

CS

Úřední věstník Evropské unie

Nevidomým osobám a osobám se zbytky zraku poskytují do
movští poskytovatelé na základě žádosti tyto základní perso
nalizované informace o cenách automaticky hlasovým
voláním a bezplatně.

2.
Kromě možností uvedených v odstavci 1 mají zákaz
níci kdekoli ve Společenství právo požadovat a bezplatně ob
držet 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 pro
střednictvím bezplatné telefonní linky určené k tomuto úče
lu domovským poskytovatelem.

3.
Při uzavření účastnické smlouvy poskytují domovští
poskytovatelé všem uživatelům úplné informace o platných
cenách za roaming, zejména o eurotarifu a euro-SMS tarifu.
Bez zbytečného prodlení rovněž poskytují svým roamingo
vým zákazníkům aktuální informace o platných cenách za
roaming pokaždé, kdy dojde ke změně těchto cen.

Domovští poskytovatelé učiní nezbytné kroky, aby byli vši
chni jejich roamingoví zákazníci informováni o možnosti
zvolit si eurotarif a euro-SMS tarif. Zejména informují vše
chny roamingové zákazníky do 30. července 2007 o pod
mínkách eurotarifu a do 30. června 2009 o podmínkách
euro-SMS tarifu, a to jasnou a nestrannou formou. Všem zá
kazníkům, kteří si zvolili jiný tarif, poté v přiměřených inter
valech tuto skutečnost připomínají.“

9.

Vkládá se nový článek, který zní:
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2.
Nejpozději 1. července 2009 domovský poskytovatel
pomocí automatické zprávy informuje roamingového zákaz
níka o tom, že používá roamingovou službu, a poskytne mu
základní personalizované tarifní informace o cenách za zpro
středkování regulovaných roamingových datových služeb
platných pro tohoto roamingového zákazníka v dotyčném
členském státu, ledaže zákazník uvědomí svého domovského
poskytovatele, že tyto informace nepožaduje.

Tyto základní personalizované tarifní informace budou do
ručeny na mobilní telefon nebo jiné zařízení roamingového
zákazníka, např. prostřednictvím SMS zprávy, e-mailu či vy
skakovacího okna na počítači (pop-up okno), 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 in
formace musí být poskytnuty bezplatně v okamžiku, kdy
roamingový zákazník zahájí datovou roamingovou službu,
a to vhodnými prostředky přizpůsobenými ke snadnému pří
jmu a porozumění.

Zákazník, který domovskému poskytovateli oznámil, že ne
požaduje automatické zasílání tarifních informací, má právo
kdykoli bezplatně požádat domovského poskytovatele, aby
tuto službu opět začal poskytovat.

3.
Do 1. března 2010 poskytne každý domovský posky
tovatel všem svým roamingovým zákazníkům možnost zvo
lit si dobrovolně a bez poplatku funkci, která poskytuje
informace o celkové spotřebě vyjádřené v objemu nebo v mě
ně, ve které jsou roamingovému zákazníkovi účtovány regu
lované roamingové datové služby, a která zaručuje, že
celkové výdaje za regulované roamingové datové služby ne
překročí bez výslovného souhlasu zákazníka ve stanoveném
období určený finanční limit.

pro

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

1.
Domovští poskytovatelé v souladu s odstavci 2 a 3 za
jistí, aby roamingoví zákazníci byli před uzavřením i po uza
vření 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.

Pokud je zákazník předem informován o odpovídajících fi
nančních částkách, domovský poskytovatel může zavést jako
alternativu objemové limity. Jeden z těchto limitů (výchozí
objemový limit) nesmí překročit částku 50 EUR za splatné
služby za měsíční zúčtovací období (bez DPH).

„Článek 6a
Transparentnost a ochranný mechanizmus
regulované roamingové datové služby

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

Domovský poskytovatel může kromě toho svým roamingo
vým zákazníkům nabídnout další limity s odlišnými, tj. vy
ššími nebo nižšími, maximálními měsíčními finančními
limity.
Do 1. července 2010 budou výchozí limity uvedené ve
druhém a třetím pododstavci uplatňovány na všechny zákaz
níky, kteří si nezvolili jiný limit.
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Každý domovský poskytovatel dále zajistí, aby v případě, že
datové roamingové služby dosáhnou 80 % dohodnutého fi
nančního nebo objemového limitu, bylo na mobilní telefon
nebo jiné zařízení roamingového zákazníka odesláno pří
slušné upozornění, a to např. prostřednictvím SMS zprávy,
e-mailu či vyskakovacího okna na počítači (pop-up okno).
Zákazníci mají právo požádat svého operátora, aby odesílání
těchto upozornění ukončil, a mají právo kdykoliv a bezplat
ně požádat domovského poskytovatele, aby tuto službu opět
začal poskytovat.

10. Článek 7 se mění takto:
a)

Od 1. listopadu 2010, kdykoli roamingový zákazník požádá
o zavedení nebo zrušení funkce finančního nebo obje
mového limitu, musí tato změna proběhnout do jednoho
pracovního dne od doručení žádosti, musí být provedena
bezplatně a nesmí zahrnovat žádné podmínky ani omezení
týkající se jiných prvků účastnické smlouvy.

4.

a)

b)

c)

S účinkem od 1. července 2009:

Průměrná velkoobchodní cena, kterou smí operátor na
vštívené sítě účtovat operátorovi domovské sítě roamin
gového zákazníka za poskytování regulovaných
roamingových datových služeb prostřednictvím této na
vštívené sítě, nesmí ke dni 1. července 2009 překročit
ochranný limit 1,00 EUR, ke dni 1. července 2010
ochranný limit 0,80 EUR a ke dni 1. července 2011
ochranný limit 0,50 EUR za megabyte přenesených dat.
Použití tohoto ochranného limitu nesmí vést k žádné
mu narušení či omezení hospodářské soutěže na vel
koobchodním trhu s roamingovými datovými službami
v souladu s čl. 8 odst. 2 písm. b) rámcové směrnice.

Tato průměrná velkoobchodní cena platí pro jakoukoli
dvojici operátorů a vypočítává se za dvanáctiměsíční ob
dobí, popřípadě za kratší období, které zbývá do pozbytí
platnosti tohoto nařízení.

Průměrná velkoobchodní cena uvedená v písmenu a) se
vypočítá vydělením celkových velkoobchodních příjmů
operátora navštívené sítě obdržených od každého
operátora domovské sítě za poskytování regulovaných
roamingových datových služeb za stanovené období cel
kovým počtem megabytů dat skutečně spotřebovaných
při poskytování těchto služeb za toto období, sčítaných
na bázi po kilobytech.“

Odstavec 2 se nahrazuje tímto:
„2. Vnitrostátní regulační orgány zveřejňují aktuální
informace o uplatňování tohoto nařízení, zejména člán
ků 3, 4, 4a, 4b a 6a, a to způsobem, který dotčeným
stranám umožňuje k těmto informacím snadný přístup.“

b)
Pokud by byl jinak tento finanční nebo objemový limit pře
kročen, musí být na mobilní telefon nebo jiné zařízení roa
mingového zákazníka zasláno upozornění. Toto upozornění
uvádí postup, kterým se má roamingový zákazník řídit, přejeli si, aby mu byly tyto služby dále poskytovány, a náklady
spojené se spotřebováním každé další jednotky. Pokud roa
mingový zákazník nereaguje způsobem uvedeným v obdrže
ném upozornění, domovský poskytovatel okamžitě přeruší
poskytování a účtování regulovaných roamingových da
tových služeb roamingovému zákazníkovi, pokud a dokud
roamingový zákazník nepožádá o obnovení poskytování
těchto služeb.
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Odstavec 5 se nahrazuje tímto:
„5. Vnitrostátní regulační orgány mohou z vlastního
podnětu zasáhnout s cílem zajistit dodržování tohoto
nařízení. V případě nutnosti využívají zejména pravo
mocí podle článku 5 přístupové směrnice s cílem zajistit
přiměřený přístup a vzájemné propojení, aby bylo
zabezpečeno spojení od koncového bodu ke koncovému
bodu sítě a zaručena interoperabilita roamingových slu
žeb, například v případech, kdy si účastníci nemohou
vyměňovat regulované roamingové SMS zprávy s účast
níky pozemní mobilní sítě v jiném členském státě z dů
vodu neuzavření dohody umožňující doručování těchto
zpráv.“

11. Článek 9 se nahrazuje tímto:

„Článek 9
Sankce
Členské státy stanoví sankce za porušení tohoto nařízení
a přijmou veškerá opatření nezbytná pro zajištění jejich
uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené
a odrazující. Členské státy oznámí uvedená ustanovení Ko
misi do 30. března 2008 nebo, v případě dalších požadavků
podle čl. 3 odst. 2 a 3, čl. 4 odst. 2 a 4, článků 4a, 4b, 4c, 6,
6a a 7 zavedených nařízením (ES) č. 544/2009 (*), nejpoz
ději dne 30. března 2010 a neprodleně Komisi oznámí veš
keré následné změny, které se uvedených ustanovení týkají.
(*) Úř. věst. L 167, 29. června 2009, s. 12.“;
12. Článek 11 se nahrazuje tímto:

„Článek 11
Přezkum
1. Komise přezkoumá fungování tohoto nařízení a po ve
řejné konzultaci podá do 30. června 2011 zprávu Evropské
mu parlamentu a Radě. Komise zejména posoudí, zda bylo
dosaženo cílů nařízení. Komise přitom přezkoumá mimo
jiné:
— vývoj velkoobchodních a maloobchodních cen za po
skytování hlasových, SMS a datových služeb roamingo
vým zákazníkům a odpovídající vývoj v mobilních
komunikačních službách v jednotlivých členských
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státech, a to zvlášť v případě zákazníků využívajících
předplacené služby a zvlášť v případě tarifních zákazní
ků s písemnou smlouvou, jakož i vývoj kvality a rych
losti těchto služeb;
— dostupnost a kvalitu služeb včetně služeb, které předsta
vují alternativu roamingu (hlasová volání, SMS a data),
zejména s ohledem na technologický vývoj;
— do jaké míry měli spotřebitelé prospěch z reálného sní
žení cen roamingových služeb či jak jinak se jich pří
znivě dotklo snížení nákladů na poskytování
roamingových služeb a rozmanitost tarifů a produktů
dostupných pro spotřebitele s různým přístupem k vy
užívání hovorů;
— míru hospodářské soutěže na maloobchodním i vel
koobchodním trhu, zejména pak konkurenční postave
ní malých, nezávislých nebo začínajících operátorů,
včetně konkurenčních účinků obchodních dohod a mí
ry vzájemného propojení operátorů.
Komise dále posoudí, jaké jiné metody vedle cenové regulace
by mohly být použity k vytvoření konkurenčního vnitřního
trhu pro roaming, a přitom zohlední nezávislou analýzu or
gánu evropských regulátorů elektronických komunikací. Na
základě tohoto posouzení Komise předloží vhodná
doporučení.
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2.
Do 30. června 2010 Komise dále připraví prozatímní
zprávu pro Evropský parlament a Radu, která bude obsaho
vat shrnutí výsledků sledování roamingových služeb posky
tovaných ve Společenství a posouzení pokroku dosaženého
při plnění cílů tohoto nařízení, a to i s ohledem na záležitosti
uvedené v odstavci 1.“
13. V článku 12 se zrušují slova „do 30. srpna 2007“.
14. V článku 13 se rok „2010“ nahrazuje rokem „2012“.
Článek 2
Změna směrnice 2002/21/ES
V článku 1 směrnice 2002/21/ES se odstavec 5 nahrazuje tímto:
„5.
Touto směrnicí a zvláštními směrnicemi nejsou dotčena
zvláštní opatření přijatá za účelem regulace mezinárodního roa
mingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích ve
Společenství.“
Článek 3
Vstup v platnost
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 18. června 2009.
Za Evropský parlament
předseda

Za Radu
předseda nebo předsedkyně

H.-G. PÖTTERING

Š. FÜLE

