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privind costurile mesajelor SMS naţionale şi internaţionale

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul susţine că introducerea tarifului european a dus la apariţia unei situaţii paradoxale 
în ceea ce priveşte preţurile mesajelor SMS în Europa, pe de o parte, şi Italia, pe de altă parte. 
Potrivit acestuia, mesajele SMS trimise din Italia către un alt stat membru costă între 0,25 şi 
0,30 euro, în timp ce costul maxim al mesajelor trimise dintr-un alt stat membru UE înspre 
Italia este de 0,13 euro. Petiţionarul este de părere că, în cadrul pieţei interne, Parlamentul 
European ar trebui să se asigure că preţurile din toate statele membre UE respectă cuantumul 
maxim al tarifului european, precum şi că politica europeană în domeniu ar trebui să fie 
extinsă la convorbirile telefonice şi la transferurile de date, având în vedere diferenţele majore 
între costurile şi modul de facturare pentru aceste servicii.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 11 decembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 februarie 2010

Petiţionarul se referă la costul trimiterii de mesaje SMS din Italia în alte state membre (care 
variază, potrivit unor surse, între 25 şi 30 de eurocenţi) şi este de părere că aceste tarife nu ar 
trebui să depăşească 13 eurocenţi, cuantumul maxim al tarifului european pentru mesajele 
SMS trimise prin roaming. El solicită, de asemenea, ca politica europeană în domeniu să fie 
extinsă la convorbirile telefonice şi la transferurile de date, având în vedere diferenţele majore 
din Europa între costurile şi modul de facturare pentru aceste servicii.
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Comisia lucrează în prezent în vederea realizării unei pieţe interne veritabile pentru serviciile
de telefonie în UE şi a întreprins măsuri în ceea ce priveşte tarifele ridicate pentru apelurile în 
roaming plătite de consumatorii care îşi folosesc telefonul mobil atunci când călătoresc într-
un alt stat membru al UE. Obiectivul general al Regulamentului privind serviciile de 
roaming,, care a fost adoptat în iunie 2007, a fost să garanteze reduceri substanţiale ale 
preţurilor pentru serviciile de roaming internaţional, care reprezentau un obstacol în calea 
dezvoltării pieţei unice. Ca urmare a propunerilor Comisiei, au fost adoptate în iunie 2009 
amendamente la regulamentul respectiv în vederea extinderii sale în timp (pentru o perioadă 
suplimentară de doi ani) şi a domeniului său de aplicare (în vederea reducerii preţurilor 
ridicate plătite pentru mesajele SMS în roaming şi a abordării problemelor de transparenţă 
legate de serviciile de date în roaming). Acest regulament, fiind un instrument al pieţei 
interne, reglementează doar tarifele de roaming plătite de consumatori în momentul în care îşi 
folosesc telefonul mobil atunci când călătoresc în străinătate, într-un alt stat membru al UE, 
întrucât tarifele ridicate aplicate anterior constituiau un obstacol pentru piaţa unică, şi nu se 
referă la preţurile pentru serviciile naţionale de telefonie mobilă.

În ceea ce priveşte tarifarea serviciilor de telefonie mobilă la nivel naţional, inclusiv tarifarea 
mesajelor SMS internaţionale, această chestiune ar trebui abordată de autorităţile naţionale de 
reglementare din domeniul comunicaţiilor electronice. În această privinţă, cadrul de 
reglementare al UE privind comunicaţiile electronice oferă autorităţilor naţionale de 
reglementare instrumentele necesare pentru a examina gradul de concurenţă de pe piaţa 
comunicaţiilor electronice la nivel naţional şi a impune obligaţii de reglementare în cazul în 
care consideră că există o problemă de concurenţă. Mai mult, autorităţile naţionale din 
domeniul concurenţei sunt în măsură să intervină, după caz, în vederea soluţionării 
problemelor de concurenţă apărute.

Potrivit informaţiilor de care dispun serviciile Comisiei, în urma iniţierii unei investigaţii de 
către autoritatea italiană de reglementare, AGCOM, şi de către autoritatea responsabilă cu 
concurenţa, referitoare la nivelul tarifelor cu amănuntul pentru mesajele text (SMS) şi 
mesajele multimedia (MMS), în noiembrie 2009, operatorii de telefonie mobilă din Italia s-au 
angajat să accepte din proprie iniţiativă un plafon al preţurilor fixat la nivelul reglementat al 
preţurilor mesajelor SMS în temeiul regulamentului privind serviciile de roaming.

În fine, este important de subliniat faptul că misiunea esenţială a Comisiei este să garanteze o 
bună informare a consumatorilor în privinţa diferitelor tarife disponibile şi a clauzelor şi 
condiţiilor aplicabile. În această privinţă, conform cadrului de reglementare al UE, statele 
membre asigură punerea la dispoziţia utilizatorilor finali şi consumatorilor de informaţii 
transparente şi actualizate privind preţurile şi tarifele practicate, precum şi condiţiile standard 
referitoare la accesul şi folosirea serviciilor telefonice accesibile publicului. De asemenea, au 
fost adoptate recent1 amendamentele aduse la cadrul de reglementare al UE în urma 
                                               
1 A se vedea Directiva 2009/136/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2009 de modificare a Directivei 
2002/22/CE privind serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, a Directivei 
2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale şi protejarea confidenţialităţii în sectorul comunicaţiilor publice şi a Regulamentului (CE) 
nr. 2006/2004 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure aplicarea legislaţiei în materie de protecţie a 
consumatorului, precum şi Directiva 2009/140/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2009 de modificare a 
Directivelor 2002/21/CE privind un cadru de reglementare comun pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, 2002/19/CE privind 
accesul la reţelele de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora şi  2002/20/CE privind 
autorizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice.
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propunerilor formulate de Comisie care, între altele, ar trebui să asigure o mai bună informare 
a cetăţenilor, care să le permită să înţeleagă uşor la ce servicii se abonează şi în ce condiţii, 
inclusiv preţurile aplicabile. Aceste măsuri ar trebui să sensibilizeze într-o mai mare măsură 
consumatorii, să le protejeze interesele legitime şi, astfel, să contribuie la dezvoltarea 
concurenţei.


