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Комисия по петиции

13.1.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0666/2010, внесена от L.C., с италианско гражданство, относно 
цената на изпращането на кратки съобщения (SMS) и премахването на 
таксите за свързване

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията иска да знае защо все още е таксуван 15 цента за SMS, 
предвид директивата на ЕС, обсъждана миналата година, която установява максимална 
такса за тази услуга. Освен това той възразява срещу факта, че редица 
телекомуникационни компании продължават да начисляват такси за свързване, като 
твърди, че трябва да им бъде позволено да таксуват единствено реалното време на 
разговора.

2. Допустимост

Комисията е приканена да предостави сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 13 януари 2011 г.

Петицията

Петицията се отнася за високите цени на кратките съобщения (SMS) в Италия, дори в 
сравнение с максималната цена, определена от Регламента относно роуминга. Освен 
това вносителят твърди, че таксите за свързване следва да бъдат забранени и в същото 
време възразява срещу това, че предплатените такси, рекламирани от някои италиански 
оператори, очевидно подвеждат, тъй като те могат се окажат по-скъпи от таксите за 
установяване на връзка.
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Забележки на Комисията

Що се отнася до цената на SMS съобщенията, трябва да се отбележи, че Регламентът 
относно роуминга1 има за цел да създаде вътрешен пазар на международни роуминг 
услуги на територията на Европа и да премахне прекомерните такси, които не биха 
могли да се разглеждат правилно от националното законодателство поради 
трансграничното естество на пазара. Поради тази причина този регламент се прилага 
единствено за услуги, предоставени на потребители, ползващи услуги за международен 
роуминг, които посещават друга европейска държава. 

Противно на това, регулирането на националните пазари (включително предоставянето 
на SMS услуги) се извършва на национално равнище от националните регулаторни 
органи, в съответствие с правилата, определени от Европейската рамка за електронни 
съобщения. Цените на SMS услугите в Италия понастоящем не подлежат на регулиране 
ex ante, тъй като никой оператор не притежава значителна пазарна сила, в състояние да 
наруши конкуренцията. В резултат цените се управляват от конкуренцията и от 
характеристиките на търсенето, като законът в областта на конкуренцията се прилага ex 
post в случай на предполагаеми злоупотреби с господстващо положение или тайни 
споразумения. Всъщност италианският антитръстов орган (AGCM) и италианският 
регулаторен орган (AGCOM) са извършили съвместно пазарно проучване през 2009 г. 
относно цените на вътрешните SMS услуги, което е показало, че средната номинална 
единична цена за SMS е изключително висока – 15 цента, дори над определеното в 
Регламента относно роуминга ограничение на цената за SMS съобщение, изпратено по 
време на пътуване в чужда държава – 11 цента. В същото време обаче, посоченото по-
горе проучване е разкрило, че средните единични приходи за SMS съобщения са много 
под тази номинална стойност – 3,5 цента, което очевидно показва, че в действителност 
номиналната цена рядко е изцяло за сметка на потребителите и настоящите единични 
цени са далеч по-ниски2. Всъщност мобилните оператори в Италия предлагат няколко 
тарифни планове и връзки, включително SMS пакети, които позволяват на 
потребителите да спестяват значително.

Съответно, по отношение на таксите за установяване на връзка и предплатените такси, 
Европейската рамка за електронни комуникации не възпрепятства операторите да 
удържат такси за установяване на връзка. Тези такси често се налагат от мобилните 
оператори, например в Испания, Словакия, Дания, Естония и Финландия, въз основа на 
пазарната конкуренция и в зависимост от техните маркетингови стратегии. 

Заключение

                                               
1 Вж. Регламент (ЕО) № 717/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 
2007 година относно роуминга в обществени мобилни телефонни мрежи в рамките на 
Общността, ОВ L 171, 29.6.2007 г., стр. 32, изменен с Регламент (ЕО) № 544/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година за изменение на Регламент 
(ЕО) № 717/2007, ОВ L 167, 29.6.2009 г., стр.12.
2 Всички заключения от проучването могат да бъдат открити в Bollettino AGCM, n. 
18/2009, на разположение онлайн на http://www.agcm.it/.  
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Това, което и в двата случая е съществено за Европейската регулаторна рамка, е, че 
националното законодателство предвижда предоставяне на потребителя на прозрачна и 
пълна информация „за приложимите цени и тарифи и стандартните договорни 
условия“, с оглед да му бъде предоставена възможността да направи информиран 
избор1. В съответствие с тази разпоредба, член 71 от италианския кодекс за електронни 
съобщения посочва, че мобилните оператори следва да предоставят прозрачна и 
актуална информация на крайните потребители относно тарифите и условията. Може 
да се отбележи, че наскоро AGCOM въведе система за акредитация на интернет 
търсачки, които помагат на потребителите да сравняват наличните тарифни планове с 
оглед да се гарантира тяхната надеждност и безпристрастност2.

                                               
1 Член 21 от Директива 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 
2002 година относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с 
електронните съобщителни мрежи и услуги (Директива за универсалната услуга), OВ 
24.4.2002 г. L-108/51.
2 Вж. Delibera AGCOM 331/09/CONS, на разположение на
http://www.agcom.it/Default.aspx?DocID=3321


