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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1257/2009 af Giovanni Malfettone, italiensk statsborger, om udgiften 
til nationale og internationale sms-meddelelser

1. Sammendrag

Andrageren er af den opfattelse, at indførelsen af europæiske takster har resulteret i en 
paradoksal situation vedrørende prisen på sms-meddelelser i Italien på den ene side og i resten 
af Europa på den anden side, idet han anfører, at sms'er fra Italien til en anden medlemsstat 
koster mellem 0,25 og 0,30 euro, hvorimod maksimumsudgiften til sms'er fra en anden 
medlemsstat til Italien er 0,13 euro. Han hævder, at Europa-Parlamentet inden for rammerne 
af det indre marked bør sikre, at taksterne i alle EU-medlemsstaterne er i overensstemmelse 
med den europæiske maksimumssats, og at EU-politikken på dette område bør udvides til at 
omfatte telefonsamtaler og dataudveksling i betragtning af de store forskelle i takster og 
faktureringsmetoder for disse tjenester.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. december 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. februar 2010.

"Andrageren henviser til omkostningen ved at sende sms'er fra Italien til andre medlemsstater 
(angiveligt 0,25-0,30 euro) og mener, at disse takster ikke bør overstige 0,13 euro, som er den 
europæiske maksimumssats for en sms sendt til og fra udlandet. Han anmoder også om, at 
EU-politikken på dette område udvides til at omfatte telefonsamtaler og dataudveksling i 
betragtning af de store forskelle i takster og faktureringsmetoder for disse tjenester på tværs af 
landene i Europa.
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Kommissionen arbejder på at opbygge et reelt indre marked for opkaldstjenester i EU og har 
truffet foranstaltninger til at afhjælpe de høje roamingpriser, som forbrugerne skal betale for 
samtaler over deres mobiltelefoner, når de rejser i en anden EU-medlemsstat. Det 
overordnede mål for roamingforordningen, som blev vedtaget i juni 2007, var at sikre 
betydelige nedsættelser af priserne på international roaming, som fortsat var en hindring for 
udviklingen af det indre marked. Efter forslag fra Kommissionen blev ændringsforslagene til 
forordningen vedtaget i juni 2009 med henblik på at forlænge forordningen i tid (en periode 
på yderligere to år) og udvide dens anvendelsesområde (til at omfatte de høje priser på sms-
roaming og problemerne med åbenhed i forbindelse med dataroamingtjenester). Denne 
forordning regulerer i sin egenskab af instrument for det indre marked kun de roamingpriser, 
som forbrugerne betaler for at bruge deres mobiltelefoner på rejser til andre EU-
medlemsstater, idet de høje satser, der tidligere gjaldt, udgjorde en hindring for det indre 
marked, og forordningen omfatter derfor ikke priserne på indenlandske mobiltjenester.
Med hensyn til prissætningen på mobiltjenester på nationalt plan, herunder priser på 
internationale sms'er, varetages dette spørgsmål af de nationale regulerende myndigheder 
inden for elektronisk kommunikation. I den henseende sikrer EU's rammebestemmelser om 
elektronisk kommunikation de nationale regulerende myndigheder hjemmel til at undersøge 
graden af konkurrence på markederne for elektronisk kommunikation på nationalt plan og 
indføre lovgivning herom, hvis de mener, at der er et konkurrenceproblem. Endvidere er de 
nationale konkurrencemyndigheder fortsat i stand til i givet fald at gribe ind for at afhjælpe de 
konstaterede konkurrenceproblemer.

Ifølge oplysninger fra Kommissionens tjenestegrene indgik de italienske mobilselskaber, efter 
at den italienske reguleringsmyndighed, AGCOM, og konkurrencemyndigheden havde 
igangsat en undersøgelse af detailprisniveauet for sms og mms i november 2009, en frivillig 
aftale om et prisloft på samme niveau som det regulerede niveau for sms-priser i henhold til 
roamingforordningen.

Endelig er det vigtigt at understrege, at det er af stor betydning for Kommissionen at sikre, at 
forbrugerne er velinformerede om de forskellige takster, der findes, og om de gældende vilkår 
og betingelser. Hvad det angår, skal medlemsstaterne i henhold til EU's rammebestemmelser 
sikre, at transparente og ajourførte oplysninger om gældende priser og takster samt om 
standardbetingelser og -vilkår, for så vidt angår adgang til og anvendelse af offentligt 
tilgængelige telefonitjenester, er tilgængelige for slutbrugere og forbrugere. Desuden blev der 
efter forslag fra Kommissionen for nylig vedtaget1 en række ændringsforslag til EU's 
rammebestemmelser, som bl.a. skulle sikre, at borgerne modtager bedre information, som
lettere sætter dem i stand til at forstå, hvilke tjenester de abonnerer på og på hvilke vilkår, 
herunder de gældende priser. Disse foranstaltninger bør øge forbrugernes bevidsthed, beskytte 
deres legitime interesser og derved bidrage til konkurrenceudviklingen."

                                               
1 Jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/136/EF af 25. november 2009 om ændring af direktiv 2002/22/EF om forsyningspligt og 
brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, direktiv 2002/58/EF om behandling af personoplysninger 
og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor og forordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem 
nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse og Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 
2009/140/EF af 25. november 2009 om ændring af direktiv 2002/21/EF om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet 
og -tjenester, 2002/19/EF om adgang til og samtrafik mellem elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter og direktiv 
2002/20/EF om tilladelser til elektroniske kommunikationsnet og -tjenester.


