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Tárgy:  Giovanni Malfettone, olasz állampolgár által benyújtott 1257/2009. számú 
petíció az országon belüli és a nemzetközi SMS-ek költségeiről

1. A petíció összefoglalása

 A petíció benyújtója azt állítja, hogy az európai tarifa bevezetése után paradox helyzet alakult 
ki az európai és olaszországi SMS-árak területén. Az Olaszországból egy másik uniós 
tagállamba küldött SMS ára a petíció benyújtója szerint 0,25 és 0,30 euró között mozog, míg 
a többi uniós tagállamból Olaszországba küldött üzenet legfeljebb 0,13 euróba kerülhet. A 
petíció benyújtója véleménye szerint az Európai Parlamentnek a belső piac keretein belül 
gondoskodnia kellene arról, hogy az árakat az Európai Unió minden tagállamában az európai 
tarifa maximumához igazítsák, valamint az európai tarifapolitikát a beszélgetésekre és az 
adatküldésre is terjesszék ki, mert az ezekre a szolgáltatásokra vonatkozó árak és számlázási 
módszerek is erősen eltérőek..

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva 2009. december 11. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. február 19.

A petíció benyújtója az Olaszországból egy másik uniós tagállamba küldött SMS árára 
hivatkozik (amely állítólag 0,25 és 0,30 euró között mozog), és azon az állásponton van, hogy 
ennek a költségnek nem szabad meghaladnia a 0,13 eurót (azaz a maximális európai tarifát) a 
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nemzetközi barangolás során küldött SMS esetén. Azt kéri továbbá, hogy az ezen a területen 
folytatott uniós politika terjedjen ki a telefonhívásokra és az adatátvitelre is, mivel a szóban 
forgó szolgáltatások esetében alkalmazott tarifák és a velük kapcsolatos számlázási módok 
tekintetében Európa-szerte jelentős eltérések tapasztalhatók.

A Bizottság azon dolgozik, hogy valódi belső piacot alakítson ki a hívási szolgáltatások 
számára az EU-n belül, és már megtette a szükséges lépéseket, hogy megoldja a 
mobiltelefonjaikat külföldön használó fogyasztók által más EU tagállamokba intézett 
hanghívások lebonyolításáért fizetett magas tarifák okozta problémát.  A 2007 júniusában 
elfogadott, nemzetközi barangolásról szóló rendelet átfogó célja, hogy jelentős csökkenést 
biztosítson a nemzetközi barangolási tarifák tekintetében, amelyek továbbra is gátolják az 
egységes piac kialakítását. A Bizottság javaslatait követően 2009 júniusában elfogadták a 
rendelet módosításait, hogy egyrészről meghosszabbítsák annak érvényességi idejét (további 
két évvel), másrészről pedig kiterjesszék annak hatályát (annak érdekében, hogy megoldást 
találjanak az SMS küldéshez kapcsolódó roamingszolgáltatások magas tarifáinak kérdésére, 
illetve az adatszolgáltatáshoz kapcsolódó roamingszolgáltatásokhoz köthető átláthatóság 
problémájára is). A belső piaci eszközként szolgáló rendelet csak a fogyasztók által, egy 
másik uniós tagállamban történő telefonhasználat után fizetendő díjakat szabályozza, mivel a 
korábban alkalmazott magas tarifák akadályozták az egységes piac kialakulását, a belföldi 
mobilszolgáltatások díjáról azonban nem rendelkezik.

Ami a mobilszolgáltatások nemzeti szinten történő árképzését illeti, beleértve a nemzetközi 
SMS-ek tarifáit, ezzel a kérdéssel az elektronikus hírközlés területén működő nemzeti 
szabályozó hatóságnak kell foglalkozniuk. Ebben a tekintetben az EU elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokról szóló keretszabályozása a nemzeti szabályozó hatóságok rendelkezésére 
bocsátja azokat az eszközöket, amelyek segítségével nemzeti szinten vizsgálhatják az 
elektronikus hírközlési piacokon fennálló verseny mértékét, és lehetővé teszi, hogy 
szabályozó intézkedéseket írjanak elő, amennyiben úgy ítélik meg, hogy versennyel 
kapcsolatos probléma áll fenn. Ezenfelül a nemzeti versenyhivatalok továbbra 
közbeavatkozhatnak, amennyiben versennyel kapcsolatos problémát észlelnek. 

A Bizottság szolgálatai rendelkezésére álló információk értelmében, egy egyrészről az olasz 
szabályozó hatóság, az AGCOM, másrészről pedig a versenyhivatal által kezdeményezett, az 
SMS-ek és MMS-ek kiskereskedelmi tarifáit érintő vizsgálatot követően 2009 novemberében 
az olasz mobilszolgáltatók önkéntesen elkötelezték magukat egy, a roaming rendelet által 
szabályozott SMS árak alapján meghatározott árplafon bevezetése mellett.

Végezetül pedig ki kell hangsúlyozni, hogy a Bizottság nagy jelentőséget tulajdonít annak, 
hogy a fogyasztók tájékozottak legyenek a különböző elérhető tarifákat, valamint a vonatkozó 
feltételeket illetően.  Ebben a tekintetben, az EU keretszabályozása értelmében a 
tagállamoknak garantálniuk kell, hogy a végfelhasználók és fogyasztók átlátható és friss 
információhoz juthatnak a vonatkozó árakat és tarifákat, valamint az általános feltételeket 
illetően a nyilvánosan elérhető távközlési szolgáltatásokkal kapcsolatban. Ezenfelül – a 
Bizottság által tett javaslatokat követően – nemrégiben elfogadták az EU 
keretszabályozásának módosításait1, amelyek feladata többek között biztosítani, hogy a 

                                               
1Lásd az Európai Parlament és a Tanács az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő 
hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK 
irányelv, az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet 
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polgárok jobb tájékoztatásban részesüljenek, hogy pontosan megértsék milyen feltételek 
mellett és milyen szolgáltatásokra fizetnek elő, beleértve a vonatkozó tarifákat is. Ezek a 
lépések a fogyasztók tudatosságát kívánják növelni, védelmezik jogos érdekeiket és ezáltal 
pedig hozzájárulnak a verseny fejlődéséhez. 

                                                                                                                                                  
védelméről szóló 2002/58/EK irányelv és a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti 
hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló 2009. november 25-i 
2009/136/EK irányelvét, valamint az Európai Parlament és a Tanács az elektronikus hírközlő hálózatok és 
elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló 2002/21/EK irányelv, az elektronikus 
hírközlő hálózatokhoz és kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférésről, valamint azok összekapcsolásáról szóló 
2002/19/EK irányelv és az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások 
engedélyezéséről szóló 2002/20/EK irányelv módosításáról szóló 2009. november 25-i 2009/140/EK irányelvét.


