
CM\879008DA.doc PE473.736v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

30.9.2011

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1168/2010 af Tomas Jordi, spansk statsborger, om samordning 
af prisen for visse tjenesteydelser på europæisk plan

1. Sammendrag

Andrageren anmoder om en samordning af udgifterne for visse tjenesteydelser på europæisk 
plan, navnlig mobiltelefoni og bankydelser, så de europæiske borgere kan mærke, at de 
faktisk bor i et fællesmarked.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. januar 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. september 2011.

"Den sag, andrageren beskriver, henviser til anvendelse af samme takster for mobiltelefoni i 
alle medlemsstater og fjernelse af roamingtakster. Andrageren henviser på tilsvarende vis til 
forskelle i priserne på bankydelser og renteudgifter, der anvendes af samme enhed i 
forskellige medlemsstater. EU anses således for at varetage store virksomheders, 
embedsmænds og politikeres interesser frem for borgernes/forbrugernes interesser.

Kommissionens bemærkninger
Nationale detailrater for mobiltelefoni reguleres ikke på EU-plan. I princippet har de nationale 
telekommunikationsregulerende myndigheder mulighed for at pålægge et specifikt 
telekommunikationsselskab rimelige reguleringsmæssige forpligtelser på detailområdet, 
såfremt dette selskab har en betydelig markedsstyrke på det relevante marked og efter den 
høringsprocedure, der fremgår af EU's lovgivning. Detailmarkederne for nationale 
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tjenesteydelser inden for mobiltelefoni anses i hele EU for at være konkurrencedygtig, og 
udbyderne er ikke pålagt nogen forpligtelser på detailområdet.

EU greb gennem roamingforordningen ind på området for mobilroamingtjenester på grund af 
markederne for roamingtjenesters specifikke grænseoverskridende karakter og struktur og det 
faktum, at medlemsstaternes nationale regulerende myndigheder ikke var i stand til at gribe 
ind effektivt over for konkurrencepresset og heraf følgende uberettiget høje priser for 
roamingtjenester. Med denne forordning blev der taget konkrete skridt til at opbygge et reelt 
indre marked for opkaldstjenester i EU, herunder foranstaltninger til at afhjælpe de høje 
roamingpriser for taleopkald, data og sms, som forbrugerne skal betale for brug af deres 
mobiltelefoner, når de rejser i en anden EU-medlemsstat. Den 6. juli 2011 vedtog 
Kommissionen desuden et forslag til revision af roamingforordningen. Kommissionens 
forslag sigter mod at løse det grundlæggende problem, dvs. manglen på konkurrence og 
forbrugervalg, der er centralt for spørgsmålet om høje roamingtakster. Dette skal ske gennem 
sikring af, at markedet er åbent for forskellige typer af udbydere, og gennem en øgning af 
forbrugernes valg og bevidsthed ved at give dem mulighed for også at købe roaming som en 
separat tjenesteydelse på en brugervenlig måde.

Niveauer og tærskler for bankgebyrer og renteudgifter fra kreditorer er ikke harmoniseret på 
EU-plan. De er overladt til medlemsstaternes myndigheder og henhører således under det 
nationale kompetenceområde. Kommissionen har kun kompetence til at handle i forbindelse 
med en overtrædelse af EU's lovgivning. På nuværende tidspunkt har Kommissionen dog 
indledt drøftelser med repræsentanter for den europæiske banksektor med henblik på at 
iværksætte et initiativ om gennemsigtighed og sammenlignelighed for bankgebyrer. Forslaget 
har til formål at standardisere offentliggørelsen af bankgebyrer på nationalt plan og er 
udviklet i tæt samarbejde med forbrugerrepræsentanter.

Konklusioner

Dette andragende påviser ikke en overtrædelse af fællesskabslovgivningen. Kommissionen 
har for øjeblikket ikke planer om at foretage sig yderligere ud over det nylige forslag til en 
revision af roamingforordningen eller at vedtage specifik lovgivning vedrørende 
harmoniseringen af bankgebyrer og renteudgifter For at forbedre det indre markeds funktion 
yderligere sigter Kommissionen dog mod at øge gennemsigtigheden for bankgebyrer i 
medlemsstaterne, hvilket anses for at være et vigtigt instrument til at give forbrugerne 
mulighed for at træffe kvalificerede valg og få det fulde udbytte af konkurrencen inden for 
detailbanksektoren."


