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Θέμα: Αναφορά 1168/2010, του Tomas Jordi, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
εναρμόνιση του κόστους ορισμένων υπηρεσιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί να εναρμονιστεί το κόστος ορισμένων υπηρεσιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
ειδικότερα οι χρεώσεις κινητής τηλεφωνίας και οι τραπεζικές χρεώσεις, ούτως ώστε οι 
ευρωπαίοι πολίτες να αισθάνονται ότι ζουν πράγματι σε μια κοινή αγορά.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Ιανουαρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Σεπτεμβρίου 2011.

Το ζήτημα που θέτει ο αναφέρων αφορά την εφαρμογή των ίδιων τελών κινητής τηλεφωνίας 
σε όλα τα κράτη μέλη και την κατάργηση των χρεώσεων περιαγωγής. Ομοίως, ο αναφέρων 
κάνει λόγο για διαφορετικές τραπεζικές χρεώσεις και διαφορετικούς τόκους που 
επιβάλλονται από τον ίδιο φορέα σε διαφορετικά κράτη μέλη. Με τον τρόπο αυτόν, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει την εντύπωση ότι ενεργεί περισσότερο προς το συμφέρον των 
μεγάλων εταιρειών, των αξιωματούχων και των πολιτικών αντί υπέρ των 
πολιτών/καταναλωτών.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής
Οι εσωτερικές χρεώσεις λιανικής της κινητής τηλεφωνίας δεν ρυθμίζονται σε επίπεδο ΕΕ. 
Καταρχήν, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές τηλεπικοινωνιών έχουν τη δυνατότητα να 
επιβάλλουν τις κατάλληλες ρυθμιστικές υποχρεώσεις λιανικής σε έναν επιμέρους φορέα 
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τηλεπικοινωνιών εφόσον διαπιστωθεί ότι ο φορέας αυτός έχει σημαντική ισχύ στην 
αντίστοιχη αγορά και έχει προηγηθεί η διαδικασία διαβούλευσης που προβλέπεται από το 
ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ. Ωστόσο, σε όλες τις χώρες της ΕΕ οι αγορές λιανικής για τις 
εγχώριες υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας θεωρούνται ανταγωνιστικές και δεν έχει επιβληθεί 
καμία υποχρέωση λιανικής στους φορείς εκμετάλλευσης.
Η ΕΕ παρενέβη μέσω του κανονισμού για την περιαγωγή στον τομέα των υπηρεσιών 
περιαγωγής της κινητής τηλεφωνίας εξαιτίας των ειδικών διασυνοριακών χαρακτηριστικών 
και της διάρθρωσης των αγορών των υπηρεσιών περιαγωγής, καθώς επίσης και εξαιτίας του 
γεγονότος ότι τα κράτη μέλη δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν αποτελεσματικά την έλλειψη 
ανταγωνιστικών πιέσεων και τις συνακόλουθες αδικαιολόγητα υψηλές τιμές για τις υπηρεσίες 
περιαγωγής. Μέσω του κανονισμού αυτού, έγιναν συγκεκριμένες ενέργειες για την επίτευξη 
πραγματικής εσωτερικής αγοράς στις υπηρεσίες κλήσεων εντός της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την αντιμετώπιση των υπερβολικά υψηλών χρεώσεων των 
φωνητικών κλήσεων, της μετάδοσης δεδομένων και των γραπτών μηνυμάτων περιαγωγής 
που καταβάλλονται από τους καταναλωτές για τη χρήση των κινητών τηλεφώνων τους όταν 
ταξιδεύουν στο εξωτερικό σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. Επίσης, στις 6 Ιουλίου 2011,η 
Επιτροπή ενέκρινε μια πρόταση για την αναθεώρηση του κανονισμού για την περιαγωγή. Η 
πρόταση της Επιτροπής έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει τη ρίζα του προβλήματος, δηλαδή 
την έλλειψη ανταγωνισμού και επιλογών για τους καταναλωτές, η οποία βρίσκεται στο 
επίκεντρο του ζητήματος των υψηλών τιμών περιαγωγής. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί 
εφόσον διασφαλιστεί ότι η αγορά είναι ανοιχτή σε παρόχους διαφόρων ειδών και εφόσον 
αυξηθούν οι επιλογές των καταναλωτών και η ενημέρωσή τους, με το να τους παρέχεται η 
δυνατότητα να αγοράζουν την υπηρεσία περιαγωγής ως χωριστή υπηρεσία με έναν φιλικό 
προς τον χρήστη τρόπο.

Τα επίπεδα και τα κατώτατα όρια των τραπεζικών χρεώσεων και των τόκων που 
προβλέπονται από τους πιστωτές δεν είναι εναρμονισμένα σε επίπεδο ΕΕ. Εναπόκεινται στη 
διακριτική ευχέρεια των αρχών των κρατών μελών και, ως εκ τούτου, αποτελούν εθνική 
αρμοδιότητα. Η Επιτροπή είναι αρμόδια να παρέμβει μόνο σε περίπτωση παράβασης του 
δικαίου της ΕΕ. Ωστόσο, επί του παρόντος, η Επιτροπή διεξάγει συζητήσεις με εκπροσώπους 
του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου για τη δρομολόγηση μιας πρωτοβουλίας για τη 
διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα των τραπεζικών χρεώσεων. Η πρόταση αυτή έχει ως στόχο 
να τυποποιήσει την κοινοποίηση των τραπεζικών χρεώσεων σε εθνικό επίπεδο και 
αναπτύσσεται σε συνεργασία με εκπροσώπους των καταναλωτών.

Συμπεράσματα

Η αναφορά δεν αποκαλύπτει κάποια παράβαση του κοινοτικού δικαίου. Προς το παρόν, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν σχεδιάζει να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες –πέραν της πρόσφατης 
πρότασης για την αναθεώρηση του κανονισμού για την περιαγωγή– ή να εγκρίνει ειδική 
νομοθεσία σχετικά με την εναρμόνιση των τραπεζικών χρεώσεων και των τόκων. Ωστόσο, 
προκειμένου να βελτιώσει περαιτέρω τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή έχει ως στόχο να αυξήσει τη διαφάνεια των τραπεζικών χρεώσεων στο εσωτερικό 
των κρατών μελών, η οποία θεωρείται ζωτικής σημασίας μέσο που θα επιτρέψει στους 
καταναλωτές να προβαίνουν σε συνειδητοποιημένες επιλογές και να αντιληφθούν πλήρως τα 
οφέλη του ανταγωνισμού στον ευρωπαϊκό τομέα λιανικών τραπεζικών υπηρεσιών.


