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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

19.02.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1257/2009 внесена от Giovanni Malfettone, с италианско 
гражданство, относно цената на национални и международни SMS 
текстови съобщения

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията счита, че въвеждането на европейски цени е довело до 
парадоксална ситуация по отношение на цената на SMS текстови съобщения в Италия 
от една страна и в останалата част на Европа от друга, като посочва, че текстовите 
съобщения от Италия до друга държава-членка струват между 0,25 и 0,30 евро, докато 
максималната цена на текстови съобщения от друга държава-членка на ЕС до Италия е 
0,13 евро. Той твърди, че в контекста на вътрешния пазар Европейският парламент 
следва да гарантира, че таксите във всички държави-членки на ЕС съответстват на 
максималната европейска цена и че политиката на ЕС в тази област следва да се 
разшири за телефонните разговори и преноса на информация, предвид големите 
различия в таксите и методите на фактуриране за тези услуги.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 11 декември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 202, параграф 6 от правилника

3. Отговор от Комисията, получен на 19 февруари 2010 г.

Вносителят на петицията се позовава на цената за изпращане на SMS текстови 
съобщения от Италия до други държави-членки (според него варираща между 25 и 30 
евроцента) и изразява мнение, че тази цена не бива да надвишава 13 евроцента, което е 
максималната тарифа за SMS текстови съобщения в Европа при роуминг услуга. 
Вносителят желае политиката на ЕС в тази област да се разшири и да обхване 
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телефонните разговори и преноса на информация, предвид големите различия в таксите 
и методите на фактуриране за тези услуги в Европа.

Комисията работи в посока на постигане на истински вътрешен пазар за телефонните 
услуги в ЕС и е предприела мерки по отношение на високите такси за гласови роуминг 
услуги, заплащани от потребителите за ползването на техните мобилни телефони при 
пътуване в друга държава-членка на ЕС. Главната цел на Регламента за роуминга, приет 
през юни 2007 г., е да се осигури значително намаление на цените за международен 
роуминг, тъй като те представляват бариера пред развитието на единния пазар. В 
резултат на предложенията на Комисията, през юни 2009 г. бяха направени изменения 
на този регламент, с които се продължава неговата валидност (за допълнителен период 
от 2 години) и се разширява неговия обхват (с цел решаване на проблемите с високите 
цени, плащани за SMS роуминг услуги, както и проблемите с прозрачността, свързани с 
роуминга на данни). В качеството си на вътрешен пазарен инструмент този регламент 
регулира само таксите за роуминг, заплащани от потребителите за ползването на 
мобилните им телефони при пътувания в други държави-членки на ЕС, тъй като 
високите тарифи, прилагани преди влизането му в действие, представляваха пречка за 
единния пазар. Регламентът обаче не засяга цените на местните мобилни услуги.

Ценообразуването на мобилните услуги на национално равнище, в това число и 
ценообразуването за международни SMS текстови съобщения, е въпрос, който следва 
да бъде разгледан от националните регулаторни органи в областта на електронните 
комуникации. Във връзка с това регулаторната рамка на ЕС за електронните 
комуникации предоставя на националните регулаторни органи инструментите, 
необходими за преглед на равнището на конкуренция, наблюдавано на националните 
пазари на електронни комуникации, както и за налагане на регулаторни мерки в случай, 
че бъде установен проблем в областта на конкуренцията. Освен това националните 
органи, отговорни за конкуренцията, имат право да се намесят според необходимостта
и да отстранят установени нарушения в тази сфера.

Съгласно информацията, предоставена на службите на Комисията, след като през 
ноември 2009 г. италианският регулаторен орган AGCOM и органът, отговорен за 
конкуренцията, са извършили проучване относно размера на тарифите за SMS и MMS
съобщенията, италианските мобилни оператори са заявили готовността си доброволно 
да приемат горна граница на цените в съответствие с постановените ограничения на
цените за SMS съобщения съгласно регламента за роуминга.

И накрая, от значение е да се подчертае, че за Комисията е изключително важно да 
гарантира добра информираност на потребителите по отношение на различните 
възможни тарифи, както и относно приложимите условия за ползване на услугите. В 
тази връзка, съгласно регулаторната рамка на ЕС, държавите-членки следва да 
гарантират на крайните потребители да бъде предоставена прозрачна и актуална 
информация относно прилаганите цени и тарифи, както и относно стандартните
условия във връзка с достъпа и ползването на обществени телефонни услуги. Освен 
това, в резултат на предложения на Комисията, наскоро бяха приети изменения на 
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регулаторната рамка на ЕС1, които, наред с останалото, би следвало да гарантират, че 
гражданите ще получават по-пълна информация, като това ще им позволи лесно да се 
ориентират относно услугите, за които се абонират, както и относно приложимите 
условия, включително и цените на услугите. Очаква се тези мерки да доведат до 
увеличаване информираността на потребителите, да защитават техните законни
интереси и така да допринесат за развитието на конкуренцията.

                                               
1

Вж. Директива 2009/136/EО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година за изменение на Директива 
2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги, 
Директива 2002/58/ЕО относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора 
на електронните комуникации и Регламент (ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество между националните органи, отговорни за 
прилагане на законодателството за защита на потребителите и Директива 2009/140/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 
ноември 2009 година за изменение на директиви 2002/21/ЕО относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни 
мрежи и услуги, 2002/19/ЕО относно достъпа до електронни съобщителни мрежи и тяхната инфраструктура и взаимосвързаността 
между тях и 2002/20/ЕО относно разрешението на електронните съобщителни мрежи и услуги.


