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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0666/2010 af L.C. italiensk statsborger, om prisen på sms-beskeder 
og afskaffelse af startgebyrer

1. Sammendrag

Andrageren spørger sig selv, hvorfor han stadig betaler 15 cent pr. sms-besked, når der 
allerede forrige år var tale om et europæisk direktiv, hvori der blev fastsat en maksimumpris 
for sms-beskeder. Endvidere er han utilfreds med, at nogle teleselskaber stadig opkræver 
startgebyrer. Andrageren mener, at teleselskaberne burde forpligtes til kun at opkræve gebyrer 
på grundlag af den faktiske varighed af en samtale.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 13. oktober 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 13. januar 2011.

"Andragendet

Andrageren henviser til det høje prisniveau for sms-beskeder i Italien, også i forhold til den 
maksimumpris, der er fastlagt i roamingforordningen. Desuden påpeger andrageren, at 
startgebyrer burde forbydes, og han klager samtidig over, at den pris på forudbetalte 
telefonkort, der angives af visse italienske operatører, tydeligvis er vildledende, idet de kan 
vise sig at være dyrere end prisen for etablering af opkaldet.
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Kommissionens bemærkninger

Med hensyn til prisen på sms-beskeder er det bemærkelsesværdigt, at roamingforordningen1

sigter mod at etablere et internationalt marked for internationale roamingtjenester i Europa og 
fjerne de uforholdsmæssigt høje afgifter, som ikke kan blive afviklet korrekt ved en national 
forordning på grund af markedets grænseoverskridende art. Derfor gælder denne forordning 
kun for tjenester, der leveres til kunder i forbindelse med international roaming, når de 
besøger et fremmed europæisk land. 

De nationale regulerende myndigheder regulerer derimod de nationale markeder på lokalt 
plan (herunder levering af sms-tjenester) i overensstemmelse med de europæiske regler for 
elektronisk kommunikation. Prisen for sms-beskeder i Italien har endnu ikke været genstand 
for en ex ante-regulering, idet ingen operatører har haft tilstrækkelig markedsstyrke til at 
forvride konkurrencen. Priserne afhænger derfor af konkurrencen og efterspørgselens 
karakteristika, og konkurrencelovgivningen finder anvendelse ex post i tilfælde af påstået 
misbrug af en førende position eller prisaftaler. De italienske antitrustmyndigheder (AGCM) 
og den italienske tilsynsmyndighed (AGCOM) udførte i 2009 i fællesskab en 
markedsundersøgelse af prisen på indenlandske sms-beskeder, som viste, at den 
gennemsnitlige nominelle pris for sms-beskeder var ekstremt høj (15 euro/cent) og endog 
højere end den prisgrænse, der er fastsat i roamingforordningen for sms-beskeder, som 
afsendes under rejse i udlandet (11 euro/cent). Samtidig viste ovennævnte undersøgelse, at de 
gennemsnitlige enhedsindtægter for en sms-besked lå langt under denne nominelle værdi (3,5 
euro/cent), hvilket angiveligt betyder, at den nominelle pris i virkeligheden sjældent afkræves 
af forbrugerne, og at de aktuelle enhedspriser ligger langt under den nominelle værdi2. Der 
leveres rent faktisk adskillige tarifplaner og bundtede tjenester, herunder sms-pakker, af 
mobiltelefonoperatører i Italien, hvilket giver brugerne mulighed for at gøre omfattende 
besparelser.
Med hensyn til startgebyrer og prisen på forudbetalte telefonkort forhindrer de europæiske 
regler for elektronisk kommunikation heller ikke operatørerne i at afkræve betaling for 
etablering af opkaldet. Sådanne afgifter opkræves også i vidt omfang af 
mobiltelefonoperatører i f.eks. Spanien, Slovakiet, Danmark, Estland og Finland på grundlag 
af konkurrenceforholdene på markedet og afhængigt af deres markedsføringsstrategier. 

Konklusion

Det, som i begge tilfælde er af afgørende betydning for EU-lovgivningsrammen, er at den 
nationale lovgivning, der kræver fuldstændige og gennemsigtige oplysninger om de gældende 
priser og tariffer samt om standardvilkår og -betingelser", skal være tilgængelig for 
forbrugerne, så de har mulighed for at træffe et informeret valg3. I overensstemmelse med 

                                               
1 Se Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 717/2007 af 27. juni 2007 om roaming på offentlige 
mobiltelefonnet i Fællesskabet, EUT L 171 af 29.6.2007, s. 32, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 544/2009 af 18. juni 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 717/2007, EUT L 167 af 
29.6.2009, s.12.
2 Undersøgelsens samlede resultater findes i Bollettino AGCM, nr. 18/2009, som er tilgængelig online på 
http://www.agcm.it/.  
3 Artikel 21 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/22/EF af 7. marts 2002 om forsyningspligt og 
brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (forsyningspligtdirektivet).
EUT L 108/51 af 24.4.2002.
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denne bestemmelse fremgår det af artikel 71 i den italienske lov om elektronisk 
kommunikation, at mobiltelefonoperatører skal udlevere gennemsigtige og opdaterede 
oplysninger om tariffer og vilkår til slutbrugerne. Det fremgår, at AGCOM for nylig har 
indført en akkrediteringsordning for internetsøgemaskiner, som skal hjælpe forbrugerne med 
at sammenligne tilgængelige tarifplaner med henblik på at sikre, at disse er pålidelige og 
rimelige1."

                                               
1 Se Delibera AGCOM 331/09/CONS på http://www.agcom.it/Default.aspx?DocID=3321


