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Tema: Peticija Nr. 1257/2009 dėl nacionalinės ir tarptautinės tekstinių žinučių 
paslaugos (SMS) kainos, kurią pateikė Italijos pilietis Giovanni Malfettone

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas aiškina, kad nustačius europinius tarifus susiklostė paradoksali padėtis, 
susijusi su žinučių paslaugos (SMS) kainomis Europoje ir Italijoje. Pasak jo, išsiųsti SMS iš 
Italijos į kitą ES valstybę narę kainuoja 0,25–0,30 EUR, o iš kitos ES valstybės narės į Italiją 
išsiųsti SMS gali kainuoti daugiausia 0,13 EUR. Peticijos pateikėjas mano, kad atsižvelgiant į 
vidaus rinką, Europos Parlamentas turėtų pasirūpinti, jog visose ES šalyse kainos būtų 
suderintos pagal didžiausią Europos tarifą, o Europos tarifų politika turėtų būti išplėsta ir 
taikoma telefono skambučiams ir duomenų perdavimui, nes šių paslaugų mokesčiai ir sąskaitų 
už jas rengimo būdai gerokai skiriasi.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. gruodžio 11 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. vasario 19 d.

„Peticijos pateikėjas nurodo tekstinės žinutės (SMS) siuntimo iš Italijos į kitas valstybes nares 
kainą (kuri, kaip teigiama, yra 0,25–0,30 EUR) ir teigia manantis, kad ji neturėtų viršyti 
0,13 EUR, didžiausio Europoje SMS tarifo naudojantis tarptinkliniu ryšiu užsienio šalyje. Be 
to, jis prašo ES šioje srityje vykdomą politiką taikyti ir telefono skambučiams ir duomenų 
perdavimui, nes Europos valstybėse taikomi skirtingi tokių paslaugų teikimo mokesčiai ir 
sąskaitų už jas rengimo būdai.
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Komisija deda pastangas sukurti tinkamą telefono pokalbių paslaugų vidaus rinką ES ir ėmėsi 
priemonių dėl didelių tarptinklinių balso skambučių paslaugų mokesčių, kuriuos vartotojai 
moka naudodamiesi mobiliaisiais telefonais keliaudami kitoje ES valstybėje narėje. 2007 m. 
birželio mėn. priimto Tarptinklinio ryšio reglamento tikslas – užtikrinti, kad tarptautinio 
tarptinklinio ryšio paslaugų kainos, kurios trukdė bendrosios rinkos plėtrai, būtų gerokai 
sumažintos. Komisijai pateikus pasiūlymus 2009 m. birželio mėn. minėtas reglamentas buvo 
iš dalies pakeistas pratęsiant jo galiojimo laiką (dar dvejiems metams) ir išplečiant taikymo 
sritį (atkreipiant dėmesį į dideles taptinkliniu ryšiu perduodamų SMS kainas ir į dėl duomenų 
perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugų skaidrumo kylančias problemas). Kaip vidaus rinkai 
skirta priemone šiuo reglamentu reguliuojami tik tarptinklinio ryšio mokesčiai, kuriuos 
vartotojai moka naudodamiesi mobiliaisiais telefonais keliaudami kitoje ES valstybėje narėje, 
nes anksčiau taikyti dideli mokesčiai buvo kliūtis bendrajai rinkai; reglamentu 
nereguliuojamos vietinių judriojo ryšio paslaugų kainos. 

Kalbant apie judriojo ryšio paslaugų kainų nustatymą nacionaliniu lygmeniu, įskaitant 
tarptautinių SMS kainų nustatymą, šį klausimą turėtų spręsti elektroninių ryšių srities 
nacionalinės reguliavimo institucijos. ES elektroninių ryšių reguliavimo sistemoje 
nacionalinėms reguliavimo institucijoms teikiamos priemonės, kurios leidžia nustatyti 
konkurencijos elektroninių ryšių rinkose mastą nacionaliniu lygmeniu ir nustatyti reguliavimo 
įpareigojimus, jei jos mano, kad iškilo problema dėl konkurencijos. Be to, nacionalinės 
konkurencijos institucijos ir toliau gali atitinkamai įsikišti ir spręsti dėl konkurencijos kilusias 
problemas.

Remiantis Komisijos tarnybų turima informacija, 2009 m. lapkričio mėn. Italijos reguliavimo 
institucijai AGCOM ir konkurencijos institucijai pradėjus tyrimą dėl SMS ir MMS 
mažmeninių tarifų Italijos judriojo ryšio operatoriai savanoriškai įsipareigojo laikytis 
didžiausios kainos ribos, nustatytos remiantis Tarptinklinio ryšio reglamente nurodytu 
reguliuojamu SMS kainų lygiu.

Galiausiai svarbu pabrėžti, kad Komisijai labai svarbu užtikrinti, kad vartotojai būtų tinkamai 
informuojami apie taikomus skirtingus tarifus ir apie taikomus terminus ir sąlygas. Tad, 
remiantis ES reguliavimo sistema, valstybės narės užtikrina, kad galutiniams vartotojams ir 
vartotojams būtų pateikiama skaidri ir naujausia informacija apie kainas ir tarifus, 
standartinius terminus ir sąlygas, kurie taikomi galimybei naudotis viešai prieinamomis 
telefono paslaugomis ir naudojimuisi jomis. Be to, Komisijai pateikus pasiūlymų ES 
reguliavimo sistema1 buvo iš dalies pakeista užtikrinant, kad gyventojai gautų išsamesnę 
informaciją, kuri leis jiems lengviau suprasti, kokias paslaugas jie užsisako, kokiomis 
sąlygomis ir kokia kaina. Tokios priemonės turėtų didinti vartotojų informuotumą, apsaugoti 
jų teisėtus lūkesčius ir tokiu būdu prisidėti prie konkurencijos plėtros.“
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Žr. 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/136/EB, iš dalies keičiančią Direktyvą 2002/22/EB dėl 
universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis, Direktyvą 2002/58/EB dėl asmens 
duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje ir Reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, 
atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo, ir 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2009/140/EB, iš dalies keičiančią Direktyvą 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos, Direktyvą 
2002/19/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir susijusių priemonių sujungimo ir prieigos prie jų ir Direktyvą 2002/20/EB dėl elektroninių ryšių 
tinklų ir paslaugų leidimo.


