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KOMENTÁŘ EVROPSKÉ KOMISE K USNESENÍ ČESKÉHO SENÁTU 

KOM(2008) 580 – NÁVRH NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, KTERÝM SE 
MĚNÍ NAŘÍZENÍ (ES) Č. 717/2007 O ROAMINGU VE VEŘEJNÝCH TELEFONNÍCH SÍTÍCH VE 
SPOLEČENSTVÍ A SMĚRNICE 2002/21/ES O SPOLEČNÉM PŘEDPISOVÉM RÁMCI PRO SÍTĚ 
A SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (SEK/2008/2489, SEK/2008/2490) 

 

Evropská komise děkuje českému Senátu za jeho stanovisko k návrhu na změny 
v nařízení o roamingu ve veřejných telefonních sítích ve Společenství. 

Komise uvítala podporu českého Senátu v její snaze zlepšit transparentnost pro 
spotřebitele v oblasti roamingových služeb pro zprávy SMS a přenos dat, která pomůže 
zvýšit ochranu spotřebitelů v těchto oblastech.  

Evropský parlament a Rada výslovně pověřily Komisi, aby do konce roku 2008 
posoudila fungování stávajícího nařízení a provedla analýzu poplatků, které jsou 
účtovány velkým i drobným klientům za služby datové komunikace včetně SMS a MMS, 
a případně předložila doporučení ohledně potřeby regulovat tyto služby.  

Komise na základě tohoto posouzení a podrobného vyhodnocení dopadů přijala návrhy 
na úpravu nařízení o roamingu ve veřejných telefonních sítích. Jak je senátorům známo, 
Komise navrhla prodloužit platnost nařízení, a to o tři roky, a rozšířit jeho působnost, tak 
aby se zabývalo vysokými cenami, které jsou účtovány za roamingové SMS, a problémy 
s transparentností u roamingových datových služeb.  

Podrobnou analýzu fungování stávajícího nařízení lze nalézt ve sdělení Komise 
Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o 
výsledcích přezkumu fungování nařízení (ES) č. 717/2007 (KOM(2008) 579). Tento 
dokument je k dispozici na adrese: 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/docs/regulation/comm_en.pdf 

Dále je k dispozici podrobné posouzení dopadů jednotlivých zvažovaných možností 
úpravy daného nařízení a také shrnutí tohoto posouzení, a to na těchto adresách: 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/docs/regulation/impact_en.pdf 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/docs/regulation/summary_en.
pdf 
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Komise po pečlivém posouzení dospěla k závěru, že hospodářská soutěž v oblasti 
hlasových roamingových služeb není v současnosti dostatečně rozvinutá, a proto je nutné 
prodloužit platnost nařízení o další tři roky. Dále Komise dospěla k závěru, že v oblasti 
cen roamingových služeb pro zprávy SMS nedošlo k žádnému vývoji. Komise 
konstatovala, že strukturální problémy, které u těchto služeb existují, jsou v zásadě stejné 
jako u hlasových roamingových služeb, a tudíž je nutné, aby byla prostřednictvím 
regulace zajištěna ochrana spotřebitele a rozvoj vnitřního trhu. V souvislosti 
s roamingovými datovými službami však vzhledem k vývoji a změnám, k nimž dochází 
zejména u služeb pro drobné klienty, bylo konstatováno, že je nutná regulace pouze 
v oblasti služeb pro velké klienty. Dále byla za nutná považována opatření, která zvýší 
transparentnost a zajistí ochranu spotřebitelů před nepříjemnými překvapeními z příliš 
vysokých účtů, ke kterým může dojít, když zákazníci používají v zahraničí roamingové 
datové služby. 

Komise proto dospěla k závěru, že tyto návrhy jsou přiměřené a nastavují vhodnou 
rovnováhu mezi nutností zajistit ochranu spotřebitele a snahou posílit vnitřní trh. 

Jak je Vám známo, diskuze k tomuto návrhu se v rámci procesu spolurozhodování velmi 
rychle vyvíjí. Rada a Evropský parlament souhlasí s Komisí, že je nutné dosáhnout shody 
o tomto návrhu v prvním čtení. 

Zpravodajové výborů Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) 
a pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO) také ve svých návrzích zpráv 
k vyhodnocení nařízení o roamingu přinesli cenné návrhy. Tyto zprávy jsou 
v současnosti projednávány v Parlamentu. 

Diskuze o návrzích Komise proběhly v Radě na úrovni pracovních skupin během 
francouzského předsednictví a dne 27. listopadu 2008 naznačili v Bruselu ministři na 
zasedání Rady ve složení pro telekomunikace velmi obecný souhlas s návrhem Komise 
a přijali celkový přístup.  

Stanovisko Evropského parlamentu v prvním čtení se očekává do poloviny dubna 2009. 
Politické shody v Radě by doufejme mohlo být dosaženo brzy poté. Pokud se tak stane, 
mohla by navrhovaná opatření vstoupit v platnost v létě 2009. 
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