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Tárgy: L.C., olasz állampolgár által benyújtott 0666/2010. számú petíció az SMS-díjakról 
és a kapcsolási díj megszüntetéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója nem érti, hogy miért kell még mindig 15 centet fizetnie egy SMS-ért, 
amikor egy európai irányelv kapcsán már tavaly szó volt róla, hogy maximalizálják az SMS-
díjakat. Ezenkívül elégedetlen azzal is, hogy néhány távközlési cég még mindig felszámít 
kapcsolási díjat. A petíció benyújtója szerint a távközlési vállalatokat kötelezni kellene arra, 
hogy csak a tényleges beszélgetési időn alapuló tarifákat alkalmazzanak.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. október 13. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. január 13.

A petíció

A petíció a még a barangolásról szóló rendelet által megszabott felső árhoz képest is magas 
olaszországi SMS-árakat említi. Ezenfelül a petíció benyújtója azt állítja, hogy a kapcsolási 
díjakat be kell tiltani, és ugyanakkor azt kifogásolja, hogy az egyes olasz üzemeltetők által 
reklámozott előfizetési díjak nyilvánvalóan félrevezetők, mivel ezek végső soron drágábbnak 
bizonyulhatnak a híváskapcsolási díjaknál is.



PE456.759v01-00 2/3 CM\853745HU.doc

HU

A Bizottság észrevételei

Az SMS-ek árát illetően megjegyezhető, hogy a barangolásról szóló rendelet1 célja a 
nemzetközi barangolási szolgáltatások európai belső piacának megteremtése, valamint az 
eltúlzott díjak megszüntetése, ami a piac határokon átnyúló jellege miatt nemzeti 
szabályozással nem oldható meg megfelelően. Ennek a rendeletnek a hatálya ezért csak a más 
európai országokba látogató ügyfelek számára a nemzetközi barangolás során nyújtott 
szolgáltatásokra terjed ki. 

Ezzel szemben a nemzeti piacok szabályozását (ideértve az SMS-szolgáltatások nyújtását is) 
nemzeti szinten a nemzeti szabályozó hatóságok végzik, az elektronikus hírközlés európai 
keretrendszere által meghatározott szabályokkal összhangban. Olaszországban az SMS-árakra 
jelenleg nem vonatkozik előzetes szabályozás, mivel egy üzemeltető sem rendelkezik a 
verseny torzítására alkalmas, jelentős piaci erővel. Ennek következtében az árakat a verseny 
és a kereslet sajátosságai diktálják, és az erőfölénnyel való állítólagos visszaélés vagy 
összejátszó megállapodások esetén a versenyjogot kell utólagosan alkalmazni. Az olasz 
trösztellenes hatóság (AGCM) és az olasz szabályozó hatóság (AGCOM) 2009-ben valóban 
végrehajtott egy közös piaci vizsgálatot a belföldi SMS-ek árával kapcsolatban, amely 
felhívta a figyelmet arra, hogy az SMS-ek átlagos névleges egységára rendkívül magas (15 
eurócent), és még a külföldi országba történő utazás során elküldött SMS-ek tekintetében a 
barangolásról szóló rendeletben meghatározott felső határt (11 eurócent) is meghaladja. A 
fent említett vizsgálat azonban egyúttal azt is megállapította, hogy az egy SMS-re jutó átlagos 
bevétel (3,5 eurócent) jóval elmarad ettől a névleges értéktől, ami nyilvánvalóan azt mutatja, 
hogy a valóságban ritkán számítják fel teljes mértékben a névleges árat a fogyasztóknak, és a 
tényleges egységárak jóval a névleges árak alatt vannak2. Olaszországban a mobilüzemeltetők 
valóban többféle, SMS-t is tartalmazó díjcsomagot kínálnak, ami a felhasználók számára 
jelentős megtakarítások elérést teszi lehetővé.
Hasonlóképpen, a kapcsolási vagy előfizetési díjakat illetően az európai elektronikus 
hírközlési keretrendszer nem akadályozza meg az üzemeltetőket abban, hogy híváskapcsolási 
díjat számítsanak fel. Ilyen díjakat az üzemeltetők széles körben fel is számítanak, pl. 
Spanyolországban, Szlovákiában, Dániában, Észtországban és Finnországban, a piaci verseny 
erői alapján, marketingstratégiáiktól függően. 

Következtetés

Az európai szabályozási keret szempontjából mindkét esetben kulcsfontosságú, hogy a 
nemzeti jogszabály meghatározza, miszerint teljes körű és átlátható információkat kell a 
fogyasztók rendelkezésére bocsátani az „ilyen szolgáltatások igénybevételére alkalmazandó 
árakról és díjszabásokról, valamint az általános szerződési feltételekről”, hogy ezzel 
                                               
1 Lásd a Közösségen belüli nyilvános mobiltelefon-hálózatok közötti barangolásról (roaming) 
szóló, 2007. június 27-i 717/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (HL L 171., 
2007.6.29., 32. o.), amelyet a 717/2007/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. június 18-i 
544/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosított (HL L 167., 2009.6.29., 12. 
o.).  
2 A vizsgálat megállapításai teljes terjedelemben a Bollettino AGCM 18/2009. számában 
olvashatók, és az interneten a http://www.agcm.it/ címen érhetők el.  
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lehetőséget kapjanak a tájékozott döntésre1. E rendelkezéssel összhangban az olasz 
elektronikus hírközlési törvény 71. cikke megállapítja, hogy a mobilüzemeltetők átlátható és 
naprakész tájékoztatással látják el a végfelhasználókat a díjszabásokról és a feltételekről. 
Megjegyzendő, hogy az AGCOM nemrégiben egy akkreditációs rendszert hozott létre a 
fogyasztókat a rendelkezésre álló díjszabások összehasonlításában segítő internetes 
keresőmotorok számára, megbízhatóságuk és tisztességességük biztosítása érdekében2.

                                               
1 Az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló, 2002. 
március 7-i 2002/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (egyetemes szolgáltatási 
irányelv) 21. cikke. HL L 108., 2002.4.24., 51. o.
2 Lásd: Delibera AGCOM 331/09/CONS, a következő címen: 
http://www.agcom.it/Default.aspx?DocID=3321


