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Suġġett: Petizzjoni 1257/2009, imressqa minn Giovanni Malfettone, ta’ nazzjonalità 
Taljana, dwar l-ispejjeż tal-messaġġi elettroniċi (SMSs) nazzjonali u 
internazzjonali

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa tal-fehma li l-introduzzjoni ta’ rati Ewropej wasslet għal sitwazzjoni 
paradossali fir-rigward ta’ kemm jiswew l-SMSs fl-Italja min-naħa l-waħda, u l-bqija tal-
Ewropa min-naħa l-oħra, u jindika li l-messaġġi testwali mill-Italja għal Stat Membru ieħor 
jiswew bejn 0.25 u 0.30 ewro, filwaqt li messaġġ testwali minn Stat Membru ieħor tal-UE 
għall-Italja jiswa massimu ta’ 0.13 ewro. Huwa jargumenta li, fil-kuntest tas-suq intern, il-
Parlament Ewropew għandu jiżgura li fl-Istati Membri kollha tal-UE, il-ħlas ikun konformi 
mar-rata massima Ewropea u li l-politika tal-UE f’dan il-qasam għandha tiġi estiża għat-
telefonati u t-trażmissjoni tad-dejta, billi hemm differenzi kbar fl-ispejjeż u l-metodi għall-
ħlas ta’ dawn is-servizzi.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-11 ta’ Diċembru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Frar 2010.

Il-petizzjonant jirreferi għall-prezz biex wieħed jibgħat SMS mill-Italja għal Stati Membri 
oħra (li huwa rrappurtat li jvarja bejn 25 u 30 ewro ċenteżmi) u hu tal-fehma li tali ħlas 
m’għandux jaqbeż ir-rata ta’ 13 ewro ċenteżmu li hi r-rata massima tal-Ewropa għal messaġġ 
elettroniku tal-SMS meta jkun qed jintuża r-roaming waqt li l-persuna tkun imsiefra. Hu 
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jappella wkoll sabiex il-politika tal-UE f’dan il-qasam tiġi estiża għat-telefonati u t-
trażmissjoni tad-dejta, billi hemm differenzi kbar fl-ispejjeż u l-metodi għall-ħlas ta’ dawn is-
servizzi fl-Ewropa.

Il-Kummissjoni qed tistinka biex tikseb suq intern reali għas-servizzi tat-telefonati fl-UE u hi 
ħadet miżuri biex tindirizza l-ħlas għoli tar-roaming tal-vuċi li qed jitħallas mill-konsumaturi 
għall-użu tal-mowbajls tagħhom meta jkunu qed jivvjaġġaw barra minn pajjiżhom fi Stat 
Membru ieħor tal-UE. L-għan ewlieni tar-Regolament dwar ir-Roaming, li ġie adottat f’Ġunju 
2007, kien li li jiġi żgurat tnaqqis sostanzjali fil-prezzijiet għar-roaming internazzjonali li kien 
għadhom iservu ta’ ostakolu għall-iżvilupp tas-suq uniku. Wara l-proposti tal-Kummissjoni, l-
emendi għal dan ir-Regolament ġew adottati f’Ġunju 2009 biex jestenduh f’termini ta’ żmien 
(għal sentejn oħra) u tal-qasam ta’ applikazzjoni (biex jiġu indirizzati l-prezzijiet għolja 
mħallsa għar-roaming tal-SMS u l-problemi ta’ trasparenza fir-rigward tas-servizzi roaming
tad-dejta). Dan ir-Regolament, bħala strument tas-suq intern, jirregola biss il-ħlas roaming li 
qed jiġi mħallas mill-konsumaturi għall-użu tal-mowbajls tagħhom meta jkunu qed 
jivvjaġġaw barra minn pajjiżhom fi Stat Membru ieħor tal-UE, billi l-ħlas għoli li kien
applikat qabel kien qed ikun ostakolu għas-suq uniku, u ma jindirizzax il-prezzijiet tas-
servizzi domestiċi tal-mowbajl.

Fir-rigward tal-ipprezzar tas-servizzi tal-mowbajl fil-livell nazzjonali, inkluż l-ipprezzar għal 
SMS internazzjonali, din il-kwistjoni għandha tiġi indirizzata mill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali fil-qasam tal-komunikazzjonijiet elettroniċi. F’dan ir-rigward, il-qafas regolatorju 
tal-UE għall-komunikazzjonijiet elettroniċi jagħti l-għodod lill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali biex jeżaminaw il-grad ta’ kompetizzjoni fis-swieq tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi fil-livell nazzjonali u biex jimponu obbligi regolatorji jekk iqisu li hemm problema 
fir-rigward tal-kompetizzjoni. Barra minn hekk, l-awtoritajiet nazzjonali tal-kompetizzjoni 
jibqgħu f’pożizzjoni li jintervienu, kif xieraq, biex jindirizzaw il-problemi ta’ kompetizzjoni li 
ltaqgħu magħhom. 

Skont l-informazzjoni disponibbli għas-servizzi tal-Kummissjoni, wara t-tnedija ta’ 
investigazzjoni mill-awtorità regolatorja Taljana, l-AGCOM, u mill-awtorità tal-
kompetizzjoni li tirrigwarda l-livell tat-tariffi bl-imnut għall-SMS u għall-MMS, f’Novembru 
2009, l-operaturi Taljani tal-mowbajls impenjaw ruħhom li jaqblu b’mod volontarju dwar 
limitu tal-prezz li jkun stabbilit fil-livell regolatorju tal-prezzijiet tal-SMS skont ir-regolament 
dwar ir-roaming.

Fl-aħħar nett, hu importanti li jiġi enfasizzat li huwa ta’ importanza kbira għall-Kummissjoni 
li tiżgura li l-konsumaturi jkunu infurmati sew dwar id-diversi tariffi disponibbli u dwar it-
termini u l-kundizzjonijiet applikabbli. F’dan ir-rigward, skont il-qafas regolatorju tal-UE, l-
Istati Membri għandhom jiżguraw li informazzjoni trasparenti u aġġornata dwar il-prezzijiet u 
t-tariffi applikabbli u dwar it-termini u l-kundizzjonijiet standard fir-rigward tal-aċċess għas-
servizzi tat-telefown disponibbli għall-pubbliku u l-użu tagħhom, tkun disponibbli għall-utenti 
aħħarin u l-konsumaturi. Barra minn hekk, l-emendi tal-qafas regolatorju tal-UE ġew adottati 
reċentement1 wara l-proposti magħmula mill-Kummissjoni li, fost l-oħrajn, għandhom 

                                               
1Ara d-Direttiva 2009/136/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2009 li temenda d-Direttiva 2002/22/KE dwar 
servizz universali u d-drittijiet tal-utenti li jirrelataw ma’ networks u servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi, id-Direttiva 2002/58/KE 
dwar l-ipproċessar tad-data personali u l-protezzjoni tal-privatezza fis-settur tal-komunikazzjoni elettronika u r-Regolament (KE) Nru 
2006/2004 dwar il-koperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-infurzar tal-liġijiet tal-protezzjoni tal-konsumaturi u d-
Direttiva 2009/140/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2009 li temenda d-Direttivi 2002/21/KE dwar qafas 



CM\805941MT.doc 3/3 PE439.221v01-00

MT

jiżguraw li ċ-ċittadini jirċievu informazzjoni aħjar li tippermettilhom jifhmu faċilment għal
liema servizzi għandhom jabbonaw u taħt liema kundizzjonijiet, inklużi l-prezzijiet 
applikabbli. Dawn il-miżuri għandhom iżidu l-għarfien tal-konsumaturi, iħarsu l-interessi 
leġittimi tagħhom u b’hekk jikkontribwixxu għall-iżvilupp tal-kompetizzjoni. 

                                                                                                                                                  
regolatorju komuni għan-networks ta’ komunikazzjonijiet u servizzi elettroniċi, 2002/19/KE dwar l-aċċess għal, u l-interkonnessjoni ta’, 
networks ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi u faċilitajiet assoċjati, u 2002/20/KE dwar l-awtorizzazzjoni ta’ networks u servizzi ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi


