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1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επιθυμεί να μάθει γιατί εξακολουθεί να χρεώνεται 15 λεπτά για κάθε μήνυμα
SMS, ενόψει της οδηγίας της ΕΕ που συζητήθηκε πέρυσι και καθιερώνει μια ανώτατη 
χρέωση για τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Επιπλέον, καταγγέλλει το γεγονός ότι αρκετές 
εταιρείες τηλεπικοινωνιών εξακολουθούν να χρεώνουν τέλη ενεργοποίησης, υποστηρίζοντας 
ότι θα έπρεπε να επιτρέπεται να επιβάλλουν χρέωση μόνο για τον πραγματικό χρόνο 
κλήσεων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 13 Οκτωβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 13 Ιανουαρίου 2011.

Η αναφορά

Η αναφορά κάνει λόγο για το υψηλό επίπεδο των τιμών των μηνυμάτων SMS στην Ιταλία 
ακόμη και σε σύγκριση με την ανώτατη τιμή που θέτει ο κανονισμός για την περιαγωγή. 
Επιπλέον, ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι πρέπει να απαγορευθούν τα τέλη αποκατάστασης 
κλήσης και ταυτόχρονα διαμαρτύρεται ότι τα τέλη προπληρωμής που διαφημίζουν ορισμένοι 
ιταλικοί φορείς εκμετάλλευσης είναι προφανώς παραπλανητικά δεδομένου ότι ενδέχεται να 
καταλήξουν να είναι ακριβότερα από τα τέλη αποκατάστασης κλήσης.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής
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Όσον αφορά την τιμή των μηνυμάτων SMS, θα μπορούσε να σημειωθεί ότι ο κανονισμός για 
την περιαγωγή1 αποσκοπεί στη δημιουργία μιας εσωτερικής αγοράς για τις υπηρεσίες 
διεθνούς περιαγωγής εντός της Ευρώπης και την εξάλειψη των υπερβολικών επιβαρύνσεων οι 
οποίες δεν θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν κατάλληλα από τις εθνικές κανονιστικές 
ρυθμίσεις λόγω της διασυνοριακής φύσης της αγοράς. Για τον λόγο αυτόν, ο εν λόγω 
κανονισμός ισχύει μόνο για τις υπηρεσίες που παρέχονται σε πελάτες διεθνούς περιαγωγής
κατά την επίσκεψη σε ξένη ευρωπαϊκή χώρα. 

Αντίθετα, η ρύθμιση των εθνικών αγορών (συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών 
μηνυμάτων SMS) πραγματοποιείται σε εθνικό επίπεδο από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, 
σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται από το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες. Οι τιμές των μηνυμάτων SMS στην Ιταλία δεν υπόκεινται σήμερα σε εκ των 
προτέρων ρύθμιση, δεδομένου ότι κανένας φορέας δεν διαθέτει σημαντική ισχύ στην αγορά, 
ικανή να στρεβλώσει τον ανταγωνισμό. Κατά συνέπεια, οι τιμές υπαγορεύονται από τον 
ανταγωνισμό και τα χαρακτηριστικά της ζήτησης, το δε δίκαιο του ανταγωνισμού 
εφαρμόζεται εκ των υστέρων σε περίπτωση υποτιθέμενης κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης ή 
δόλιων συμφωνιών. Μάλιστα, η ιταλική αντιμονοπωλιακή αρχή (AGCM) και η ιταλική 
ρυθμιστική αρχή (AGCOM) διεξήγαγαν από κοινού έρευνα αγοράς το 2009 σχετικά με την 
τιμή των εγχώριων μηνυμάτων SMS, από την οποία προέκυψε ότι η μέση ονομαστική τιμή 
μονάδας για τα μηνύματα SMS φαίνεται να είναι εξαιρετικά υψηλή (15 λεπτά του ευρώ ανά 
μήνυμα), ανώτερη ακόμη και από το όριο τιμής που καθορίζεται στον κανονισμό για την 
περιαγωγή όσον αφορά τα μηνύματα SMS που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια ταξιδιού σε 
ξένη χώρα (11 λεπτά του ευρώ ανά μήνυμα). Ταυτόχρονα, όμως, η προαναφερθείσα έρευνα 
κατέδειξε ότι τα μέσα έσοδα μονάδας για κάθε μήνυμα SMS είναι πολύ χαμηλότερα από 
αυτήν την ονομαστική αυτή αξία (3,5 λεπτά του ευρώ ανά μήνυμα), αποδεικνύοντας 
προφανώς ότι στην πραγματικότητα σπάνια χρεώνεται πλήρως στους καταναλωτές η 
ονομαστική τιμή και ότι οι τρέχουσες τιμές μονάδας είναι πολύ κατώτερες από αυτήν2. 
Παρέχονται μάλιστα διάφορα προγράμματα συμβολαίου και πακέτα που περιλαμβάνουν 
μηνύματα SMS από φορείς εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας στην Ιταλία, γεγονός το 
οποίο επιτρέπει στους χρήστες να επιτύχουν σημαντική εξοικονόμηση.
Ομοίως, όσον αφορά τα τέλη αποκατάστασης κλήσης ή τα τέλη προπληρωμής, το ευρωπαϊκό 
πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες δεν απαγορεύει στους φορείς εκμετάλλευσης να 
χρεώνουν τέλη αποκατάστασης κλήσης. Τέτοιου είδους χρεώσεις επίσης επιβάλλονται 
ευρέως από τους φορείς εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας, π.χ. στην Ισπανία, στη 
Σλοβακία, στη Δανία, στην Εσθονία και στη Φινλανδία βάσει των δυνάμεων ανταγωνισμού 
της αγοράς και ανάλογα με τις στρατηγικές εμπορικής προώθησής τους. 

Συμπέρασμα

                                               
1 Βλ. κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 717/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 27ης Ιουνίου 2007, για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας εντός της 
Κοινότητας, ΕΕ L 171 της 29.6.2007, σ. 32, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 544/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, 
περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 717/2007, ΕΕ L 167 της 29.6.2009, σ. 12. 
2 Τα πλήρη πορίσματα της έρευνας μπορούν να αναζητηθούν στο Bollettino AGCM αριθ. 
18/2009 που διατίθεται στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http://www.agcm.it/.  
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Αυτό που είναι αποφασιστικής σημασίας και στις δύο περιπτώσεις για το ευρωπαϊκό 
ρυθμιστικό πλαίσιο, είναι η εθνική νομοθεσία να προβλέπει ότι διατίθενται στους 
καταναλωτές πλήρεις και διαφανείς πληροφορίες «σχετικά με τις ισχύουσες τιμές και 
τιμολόγια, καθώς και τους τυποποιημένους όρους και προϋποθέσεις», προκειμένου να τους 
παρέχεται η δυνατότητα να προβούν σε τεκμηριωμένη επιλογή1. Σύμφωνα με τη διάταξη 
αυτή, το άρθρο 71 του ιταλικού κώδικα ηλεκτρονικών επικοινωνιών προβλέπει ότι οι φορείς 
εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας οφείλουν να παρέχουν διαφανείς και ενημερωμένες 
πληροφορίες στους τελικούς χρήστες σχετικά με τα τιμολόγια και τις προϋποθέσεις. Να 
σημειωθεί ότι η AGCOM καθιέρωσε πρόσφατα ένα σύστημα πιστοποίησης για τις μηχανές 
αναζήτησης διαδικτύου που βοηθά τους καταναλωτές να συγκρίνουν τα διαθέσιμα 
προγράμματα συμβολαίου, προκειμένου να διασφαλισθεί η αξιοπιστία και ο θεμιτός 
χαρακτήρας τους2.

                                               
1 Άρθρο 21 της οδηγίας 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
7ης Μαρτίου 2002, για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά 
δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία καθολικής υπηρεσίας). ΕΕ 
24.4.2002 L-108/51.
2 Βλ. Delibera AGCOM 331/09/CONS, που διατίθεται στη διεύθυνση 
http://www.agcom.it/Default.aspx?DocID=3321


