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19.2.2010

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1257/2009, którą złożył Giovanni Malfettone (Włochy) w sprawie 
kosztu krajowych i międzynarodowych wiadomości SMS

1. Streszczenie petycji

Składający petycję uważa, że wprowadzenie europejskich stawek doprowadziło do 
paradoksalnej sytuacji związanej z kosztami wiadomości SMS we Włoszech i w pozostałej 
części Europy. Informuje on, że wiadomości tekstowe z Włoch do innego państwa 
członkowskiego kosztują od 0,25 do 0,30 euro, podczas gdy maksymalny koszt wysłania 
SMS-a z innego państwa członkowskiego UE do Włoch to 0,13 euro. Twierdzi on, że
w kontekście rynku wewnętrznego Parlament Europejski powinien zagwarantować, że opłaty 
we wszystkich państwach członkowskich UE pozostaną w zgodzie z maksymalną europejską 
stawką, oraz że polityka UE w tej dziedzinie powinna objąć połączenia głosowe i transmisję 
danych, zważywszy na ogromne różnice w cenach i metodach naliczania opłat za 
przedmiotowe usługi.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 11 grudnia 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 lutego 2010 r.

Składający petycję odnosi się do stawek za wysyłanie wiadomości SMS z Włoch do innych 
państw członkowskich (które, według informacji podanych przez składającego petycję,
wynoszą od 25 do 30 centów) i jest zdania, że stawki te nie powinny przekraczać kwoty 13 
centów, czyli maksymalnej europejskiej stawki za wiadomość tekstową wysyłaną z zagranicy
w roamingu. Sugeruje on także objęcie uregulowaniami na szczeblu europejskim połączeń 
głosowych i transmisji danych, zważywszy na ogromne różnice w cenach i metodach 
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naliczania opłat za przedmiotowe usługi między państwami członkowskimi.

Komisja pracuje nad stworzeniem w UE wewnętrznego rynku usług połączeń telefonicznych
i podjęła już kroki zmierzające do rozwiązania problemu wysokich cen usług głosowych
w roamingu, jakie są zmuszeni płacić konsumenci korzystający z telefonów komórkowych 
podczas podróży do innych państw członkowskich. Ogólnym celem rozporządzenia
w sprawie roamingu, przyjętego w czerwcu 2007 r., było zapewnienie znacznego obniżenia 
cen roamingu, stanowiących barierę dla rozwoju jednolitego rynku. W wyniku przyjęcia 
wniosków Komisji, w czerwcu 2009 r. wprowadzono poprawki do przedmiotowego 
rozporządzenia w celu przedłużenia okresu jego obowiązywania (o kolejne dwa lata) oraz 
rozszerzenia zakresu jego stosowania (w celu rozwiązania kwestii związanych z wysokimi 
cenami usług SMS w roamingu oraz nieprzejrzystością zasad dotyczących usług transmisji 
danych w roamingu). Jako instrument rynku wewnętrznego przedmiotowe rozporządzenie 
reguluje stawki roamingowe narzucane konsumentom korzystającym z telefonów 
komórkowych podczas podróży do innych państw członkowskich UE, ponieważ poprzednio 
obowiązujące wysokie stawki stanowiły barierę dla rozwoju jednolitego rynku; 
rozporządzenie nie dotyczy natomiast cen krajowych połączeń w sieciach telefonii 
komórkowej.

Kwestie związane z krajowymi usługami telefonii komórkowej, w tym ze stawkami za usługi 
SMS, powinny być rozwiązane przez krajowe organy regulacyjne odpowiedzialne za łączność 
elektroniczną. Aby pomóc osiągnąć te cele, unijne ramy regulacyjne łączności elektronicznej 
dostarczają krajowym organom regulacyjnym narzędzia umożliwiające ocenę stopnia 
konkurencji na rynkach usług łączności elektronicznej na szczeblu krajowym oraz 
wprowadzenie obowiązków regulacyjnych w przypadku niedostatecznej konkurencji. 
Problemy związane z konkurencją mogą także być rozwiązywane przez krajowe organy
ds. konkurencji. 

Według informacji posiadanych przez służby Komisji po rozpoczęciu dochodzenia przez 
włoski organ regulacyjny AGCOM oraz krajowy organ ds. konkurencji w sprawie cen 
detalicznych usług SMS i MMS w listopadzie 2009 r. włoscy operatorzy telefonii 
komórkowej podjęli zobowiązanie o dobrowolnym przyjęciu pułapów cenowych dla usług 
SMS na poziomie regulowanym zgodnie z rozporządzeniem w sprawie roamingu. 

Należy również podkreślić, że Komisja przykłada olbrzymią wagę do kwestii odpowiedniego 
informowania konsumentów o dostępnych dla nich taryfach oraz warunkach korzystania
z nich. W tym zakresie, zgodnie z unijnymi ramami regulacyjnymi, państwa członkowskie 
mają obowiązek zapewnienia użytkownikom końcowym i konsumentom dostępu do 
przejrzystych i aktualnych informacji na temat cen i taryf, a także standardowych warunków 
ich obowiązywania, w odniesieniu do korzystania z publicznie dostępnych usług 
telefonicznych. Co więcej, zostały niedawno przyjęte poprawki do unijnych ram 
regulacyjnych 1 oparte na wnioskach Komisji; poprawki te, oprócz rozwiązywania innych 

                                               
1Por. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2002/22/WE w sprawie 
usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą 
przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 
w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony 
konsumentów, oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/140/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywy 
2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci i usług 
łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń oraz 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności 
elektronicznej
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kwestii, mają na celu zagwarantowanie obywatelom lepszego dostępu do informacji, co 
pozwoli na dokonywanie świadomego wyboru usług oraz ich warunków i cen. Środki te 
powinny podnieść świadomość konsumentów oraz lepiej chronić ich uzasadnione interesy,
i tym samym przyczynić się do rozwoju konkurencji. 

                                                                                                                                                  


