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Комисия по петиции

30.9.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1168/2010, внесена от Tomas Jordi, с испанско гражданство, 
относно хармонизация на европейско равнище на стойността на определени 
услуги

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията желае стойността на определени услуги да бъде 
хармонизирана на европейско равнище, по-специално таксите за мобилни телефонни 
услуги и банкови услуги, така че европейските граждани действително да почувстват, 
че живеят в условия на общ пазар.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 14 януари 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 30 септември 2011 г.

Описаният от вносителя на петицията случай се отнася за прилагането на едни и същи 
цени на мобилните телефонни услуги във всички държави-членки и премахване на 
таксите за роуминг. Вносителят споменава също така и различните банкови ставки и 
лихвени проценти, прилагани от едно и също юридическо лице в различните държави-
членки. Според него ЕО работи в интерес на големите дружества, чиновниците и 
политиците, а не за гражданите/потребителите.

Наблюдения на Комисията

Цените на дребно на мобилните телефонни услуги в държавите-членки не са 
регулирани на равнище ЕС. По принцип националните регулаторни органи, отговарящи 
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за телекомите, имат възможността да наложат подходящи регулаторни задължения в 
сферата на цените на дребно на даден оператор на телеком, ако са установили, че този 
оператор разполага със значителна пазарна сила (ЗПС) на съответния пазар и след 
провеждането на процедурата на консултация, предвидена от регулаторната рамка на 
ЕС. В ЕС обаче пазарите на дребно за местни мобилни телефонни услуги се считат за 
конкурентни и на операторите не са били налагани задължения по отношение на цените 
на дребно.
ЕС се намеси чрез регламента за роуминга в сферата на мобилните роуминг услуги 
поради специфичните трансгранични характеристики и структура на пазарите за 
роуминг услуги и поради факта, че националните регулаторни органи на държавите-
членки не бяха в състояние да се справят ефективно с липсата на конкурентен натиск и 
с произтичащите от това неоправдано високи цени на роуминг услугите. Чрез този 
регламент бяха взети конкретни мерки за постигане на истински вътрешен пазар за 
телефонни услуги в ЕС, включително и мерки по отношение на прекалено високите 
цени за пренос на данни, глас и SMS съобщения при роуминг, плащани от 
потребителите за ползване на мобилните им телефони при пътуване в чужбина в друга 
държава-членка на ЕС. Освен това на 6 юли 2011 г. Комисията прие предложение за 
преразглеждането на регламента за роуминга. Предложението на Комисията има за цел 
да се преодолеят причините за проблема, т.е. липсата на конкуренция и избор за 
потребителите, които са в основата на проблема с високите цени за роуминг. Това ще 
се постигне, като се гарантира, че пазарът е отворен за различните видове доставчици и 
като се увеличи изборът на по потребителите и тяхната осведоменост чрез 
възможността да закупуват роуминг и като отделна услуга по удобен за потребителите 
начин.

Нивата и праговете за банковите такси и лихвените проценти, предлагани от 
кредиторите, не са хармонизирани на равнище ЕС. Определянето им е задача на 
органите в държавите-членки и следователно е от национална компетентност.
Комисията разполага с правомощия за действие единствено в случаите, в които е 
нарушено правото на ЕС. Въпреки това понастоящем Комисията е ангажирана в 
дискусии с представители на европейския банков сектор с цел да се предприеме 
инициатива за прозрачност и сравнимост на банковите такси. Това предложение има за 
цел да създаде стандарти за оповестяване на банковите такси на национално равнище и 
е разработено в тясно сътрудничество с представители на потребителите.

Заключение

Тази петиция не показва наличие на нарушение на правото на Общността. Към момента 
Европейската комисия не планира да предприеме действия в допълнение към наскоро 
внесеното предложение за преразглеждане на регламента за роуминга или каквото и да 
било специфично законодателство, свързано с хармонизацията на банковите такси и 
лихвените проценти. Въпреки това, за допълнително подобряване на функционирането 
на вътрешния пазар, Европейската комисия е насочила усилията си към повишаване на 
прозрачността на банковите такси в държавите-членки, което се счита за жизненоважен 
инструмент по отношение на това да се даде възможност на потребителите да правят 
информиран избор и да се възползват пълноценно от конкуренцията в сектора на 
банкирането на дребно.


