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Θέμα: Αναφορά 1257/2009, του Giovanni Malfettone, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά 
με το κόστος των εθνικών και διεθνών σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων σημειώνει ότι μετά από την καθιέρωση των ευρωπαϊκών χρεώσεων 
παρατηρείται μια παράδοξη κατάσταση σχετικά με τις χρεώσεις των σύντομων γραπτών 
μηνυμάτων στην Ευρώπη και την Ιταλία. Κατά τον αναφέροντα, τα σύντομα μηνύματα που 
αποστέλλονται από την Ιταλία σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ κοστίζουν από 0,25 έως 0,30 
ευρώ, ενώ η υψηλότερη επιτρεπτή χρέωση για τα μηνύματα που αποστέλλονται από άλλο 
κράτος μέλος της ΕΕ στην Ιταλία είναι 0,13 ευρώ. Ο αναφέρων θεωρεί πως το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς, οφείλει να μεριμνήσει ώστε σε όλες τις 
χώρες της ΕΕ οι χρεώσεις να προσαρμοστούν στα ανώτατα ευρωπαϊκά όρια και πως η 
ευρωπαϊκή πολιτική χρεώσεων θα πρέπει να επεκταθεί και στις τηλεφωνικές κλήσεις και τη 
μεταβίβαση δεδομένων, καθώς το κόστος και ο τρόπος τιμολόγησης για τις υπηρεσίες αυτές 
παρουσιάζουν μεγάλες διαφοροποιήσεις.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Δεκεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Φεβρουαρίου 2010.

Ο αναφέρων κάνει λόγο για το κόστος αποστολής σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS) από 
την Ιταλία σε άλλα κράτη μέλη (το οποίο κυμαίνεται, κατά τους ισχυρισμούς, μεταξύ 25 και 
30 λεπτών) και είναι της άποψης ότι οι χρεώσεις αυτές δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 13 
λεπτά που συνιστά τη μέγιστη ευρωπαϊκή χρέωση για την αποστολή σύντομου γραπτού 
μηνύματος κατά τη χρήση της υπηρεσίας περιαγωγής στο εξωτερικό. Ζητεί επίσης η πολιτική 
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της ΕΕ στον τομέα αυτόν να επεκταθεί στις τηλεφωνικές κλήσεις και τη μεταφορά δεδομένων, 
λαμβανομένων υπόψη των μεγάλων αποκλίσεων στις χρεώσεις και στις μεθόδους 
τιμολόγησης αυτών των υπηρεσιών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η Επιτροπή εργάζεται για την επίτευξη πραγματικής εσωτερικής αγοράς στις υπηρεσίες 
κλήσεων εντός της ΕΕ και έχει λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλών χρεώσεων των 
φωνητικών κλήσεων περιαγωγής που καταβάλλονται από τους καταναλωτές για τη χρήση 
των κινητών τηλεφώνων τους στο πλαίσιο ταξιδίων στο εξωτερικό που πραγματοποιούν σε 
άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. Ο γενικός στόχος του κανονισμού για την περιαγωγή, ο οποίος 
εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2007, ήταν η διασφάλιση ουσιαστικών μειώσεων στις τιμές 
διεθνούς περιαγωγής, γεγονός που εξακολουθούσε να αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξη της 
ενιαίας αγοράς. Κατόπιν προτάσεων της Επιτροπής, εγκρίθηκαν τον Ιούνιο του 2009 
τροποποιήσεις επί του εν λόγω κανονισμού με σκοπό τη χρονική του επέκταση (για επιπλέον 
περίοδο δύο ετών), καθώς και την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του (για την αντιμετώπιση 
των υψηλών τιμών που καταβάλλονται για τη χρήση της υπηρεσίας περιαγωγής SMS και των 
προβλημάτων διαφάνειας σε σχέση με τις υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων). Ο κανονισμός 
αυτός, ως μέσο της εσωτερικής αγοράς, ρυθμίζει μόνο τις χρεώσεις περιαγωγής που 
καταβάλλονται από τους καταναλωτές για τη χρήση των κινητών τηλεφώνων τους στο 
πλαίσιο ταξιδίων στο εξωτερικό που πραγματοποιούν σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, καθώς οι 
υψηλές χρεώσεις που επιβάλλονταν στο παρελθόν αποτελούσαν εμπόδιο για την ενιαία αγορά, 
ενώ δεν αφορά τις τιμές των εγχώριων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.
Όσον αφορά την τιμολόγηση των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας σε εθνικό επίπεδο, 
συμπεριλαμβανομένης της τιμολόγησης των διεθνών SMS, το ζήτημα αυτό θα 
αντιμετωπιστεί από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές στον τομέα των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών. Από την άποψη αυτή, το ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ για τις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες παρέχει στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές τα μέσα για την εξέταση του βαθμού του 
ανταγωνισμού στις αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε εθνικό επίπεδο και για την επιβολή 
κανονιστικών υποχρεώσεων εφόσον κρίνουν ότι υφίσταται πρόβλημα ανταγωνισμού. 
Επιπροσθέτως, οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού διατηρούν το δικαίωμα παρέμβασης, εφόσον 
κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να αντιμετωπίσουν προβλήματα ανταγωνισμού που 
ανακύπτουν. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στις υπηρεσίες της Επιτροπής, μετά την 
έναρξη διερεύνησης από την ιταλική ρυθμιστική αρχή AGCOM, και από την αρχή 
ανταγωνισμού σχετικά με το επίπεδο των τιμολογίων λιανικής για τις υπηρεσίες SMS και 
MMS, τον Νοέμβριο του 2009, οι ιταλικοί φορείς εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας 
δεσμεύτηκαν για την εθελούσια επιβολή ανώτατου ορίου επί του ρυθμιζόμενου επιπέδου 
τιμών των υπηρεσιών SMS σύμφωνα με τον κανονισμό για την περιαγωγή.

Τέλος, αξίζει να επισημανθεί η μεγάλη σημασία που αποδίδει η Επιτροπή στη διασφάλιση 
της καλής ενημέρωσης των καταναλωτών για τα διαφορετικά τιμολόγια που είναι διαθέσιμα, 
καθώς και για τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις. Από την άποψη αυτή, σύμφωνα με το 
ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ, τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν ότι διαφανείς και 
επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τις ισχύουσες τιμές και τιμολόγια, καθώς και 
σχετικά με τους τυποποιημένους όρους και προϋποθέσεις όσον αφορά την πρόσβαση και τη 
χρήση των διαθέσιμων στο κοινό τηλεφωνικών υπηρεσιών, παρέχονται στους τελικούς
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χρήστες και καταναλωτές. Επιπλέον, εγκρίθηκαν πρόσφατα1 τροποποιήσεις του ρυθμιστικού 
πλαισίου της ΕΕ κατόπιν προτάσεων που υπέβαλε η Επιτροπή οι οποίες, μεταξύ άλλων, 
διασφαλίζουν ότι οι πολίτες λαμβάνουν καλύτερη πληροφόρηση η οποία τους επιτρέπει να 
κατανοούν εύκολα σε τι είδους υπηρεσίες εγγράφονται και υπό ποιες προϋποθέσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των τιμών που ισχύουν. Τα μέτρα αυτά θα αυξήσουν την ενημέρωση 
των καταναλωτών, θα διασφαλίσουν τα έννομα συμφέροντά τους και ως εκ τούτου θα 
συμβάλουν στην ανάπτυξη του ανταγωνισμού.

                                               
1Βλ. οδηγία 2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, για 
τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά 
δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της οδηγίας 2002/58/ΕΚ σχετικά με την επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 για τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που 
είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών και οδηγία 2009/140/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, για την τροποποίηση των 
οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς 
ευκολίες καθώς και με τη διασύνδεσή τους, και 2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών.


