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Tema: Peticija Nr. 0666/2010 dėl tekstinių žinučių kainos ir sujungimo mokesčių 
panaikinimo, kurią pateikė Italijos pilietis L. C.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas domisi, kodėl jis iki šiol moka po 15 euro centų už tekstinę žinutę, nors 
jau praėjusiais metais buvo įsigaliojusi ES direktyva, kuria nustatyta didžiausia leistina 
tekstinių žinučių kaina. Be to, jis reiškia nepasitenkinimą tuo, kad kai kurios telekomunikacijų 
įmonės ir toliau taiko sujungimo mokesčius. Peticijos pateikėjo nuomone, jos turėtų taikyti 
tarifus tik už faktiškai prakalbėtą laiką.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. spalio 13 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. sausio 13 d.

„Peticija

Peticijos pateikėjas atkreipia dėmesį į dideles tekstinių žinučių kainas Italijoje, net palyginti su 
didžiausia leistina kaina, nustatyta pagal Tarptinklinio ryšio reglamentą. Be to, peticijos 
pateikėjas tvirtina, kad reikėtų uždrausti sujungimo mokesčius, be to, jis taip pat skundžiasi, 
kad kai kurių Italijos ryšio operatorių skelbiami išankstinio mokėjimo įkainiai akivaizdžiai 
klaidina, nes jie galiausiai gali būti dar didesni nei sujungimo mokesčiai.

Komisijos pastabos
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Dėl tekstinių žinučių kainos galima būtų atkreipti dėmesį į tai, kad Tarptinklinio ryšio 
reglamentu1 siekiama Europoje sukurti tarptautinių tarptinklinių paslaugų vidaus rinką ir 
sumažinti pernelyg didelius mokesčius. Dėl šios rinkos tarpvalstybinio pobūdžio šio klausimo 
nebuvo galima tinkamai spręsti nacionalinėmis reguliavimo priemonėmis. Todėl šis 
reglamentas taikomas tik paslaugoms, teikiamoms vartotojams, kurie lankydamiesi kitoje 
Europos šalyje naudoja tarptautinį tarptinklinį ryšį. 

Tačiau nacionalinių rinkų (tarp jų ir tekstinių žinučių paslaugos teikimo) reguliavimą vykdo 
nacionalinės reguliavimo institucijos nacionaliniu lygmeniu, atsižvelgdamos į Europos 
elektroninių ryšių reguliavimo sistemą. Tekstinių žinučių kainoms Italijoje šiuo metu nėra 
taikomas reguliavimas ex ante, nes nė vienas operatorius neturi didelės rinkos galios, 
galinčios iškreipti konkurenciją. Dėl to kainas lemia konkurencija ir paklausa, o 
konkurencijos teisė taikoma ex post, jei kyla įtarimų dėl piktnaudžiavimo dominuojančia 
padėtimi arba dėl kartelinių susitarimų. Iš tikrųjų Italijos kovos su monopolijomis institucija 
(AGCM) ir Italijos reguliavimo institucija (AGCOM) 2009 m. atliko bendrą rinkos tyrimą dėl 
tekstinių žinučių vidaus kainos. Nustatyta, kad vidutinė nominali vienos tekstinės žinutės 
kaina buvo itin didelė (15 euro centų), dar didesnė nei Tarptinklinio ryšio reglamentu 
nustatyta tekstinių žinučių, siunčiamų keliaujant užsienyje, kainos riba (11 euro centų). Vis 
dėlto to paties tyrimo metu nustatyta, kad vidutinis pelnas už vieną tekstinę žinutę yra gerokai 
mažesnis nei ši nominali vertė (3,5 euro cento); tai akivaizdžiai rodo, kad iš tikrųjų vartotojai 
retai sumoka nominalią kainą, o esamos vienos žinutės kaina yra gerokai už ją mažesnė2. 
Italijos mobiliojo ryšio operatoriai faktiškai siūlo kelis mokėjimo planus ir paketus, į kuriuos 
įtraukta ir tekstinių žinučių paslauga, o tai vartotojams leidžia nemažai sutaupyti.
Panaši padėtis ir dėl sujungimo ar išankstinio mokėjimo mokesčių – Europos elektroninių 
ryšių reguliavimo sistemoje operatoriams nedraudžiama imti sujungimo mokesčio. Tokius 
mokesčius, atsižvelgdami į konkurenciją rinkoje ir priklausomai nuo savo rinkodaros 
strategijų, plačiai taiko mobiliojo ryšio operatoriai tokiose šalyse kaip Ispanija, Slovakija, 
Danija, Estija ir Suomija. 

Išvada

Abiem atvejais, laikantis Europos elektroninių ryšių reguliavimo sistemos, svarbiausia tai, jog 
pagal nacionalinės teisės aktus nustatyta, kad vartotojams turi būti prieinama išsami ir skaidri 
informacija „apie taikomas kainas ir tarifus bei standartines sąlygas“, kad šie turėtų 
pakankamai informacijos priimti sprendimą3. Šią nuostatą atitinka Italijos elektroninių ryšių 
kodekso 71 straipsnis, kuriame įtvirtinta, kad mobiliojo ryšio operatoriai galutiniams 
                                               
1 Žr. 2007 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 717/2007 dėl 
tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo telefono ryšio tinklus Bendrijoje, OL L 171, 
2007 6 29, p. 32, iš dalies pakeistą 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 544/2009, iš dalies keičiančiu Reglamentą (EB) Nr. 717/2007, 
OL L 167, 2009 6 29, p. 12. 
2 Visi tyrimo rezultatai pateikti leidinyje „Bollettino AGCM“, Nr. 18/2009, kurį galima rasti 
adresu http://www.agcm.it/.  
3 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/22/EB dėl universaliųjų 
paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis 
(Universaliųjų paslaugų direktyva), OL 2002 4 24, L-108/51.
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vartotojams turi pateikti skaidrią ir atnaujintą informaciją apie įkainius ir sąlygas. Galima 
pažymėti, kad AGCOM neseniai pradėjo akredituoti interneto paieškos sistemas, kurios 
padeda klientams palyginti siūlomus mokėjimo planus, taip siekdama užtikrinti jų patikimumą 
ir sąžiningumą1.“

                                               
1 Žr. Delibera AGCOM 331/09/CONS, dokumentą galima rasti adresu 
http://www.agcom.it/Default.aspx?DocID=3321.


