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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kéri bizonyos szolgáltatások, nevezetesen a mobiltelefon-használat, 
valamint a banki szolgáltatások árának európai szinten történő egységesítését, hogy az 
állampolgárok érezhessék, hogy valódi közös piacon belül élnek.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. január 14. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. szeptember 30.

A petíció benyújtója által körvonalazott ügy a tagállamokon belüli egységes mobiltelefon-
tarifák alkalmazásáról, valamint a barangolási díjak megszüntetéséről tesz említést. 
Hasonlóképpen a petíció benyújtója említést tesz arról is, hogy ugyanaz a jogi személy a 
különböző tagállamokban eltérő banki díjakat és kamatterheket alkalmaz. Ekként az EB azt a 
látszatot kelti, mintha a nagyvállalatok, tisztviselők és politikusok érdekeit tartaná szem előtt 
és nem a polgárokét/fogyasztókét.

A Bizottság észrevételei

A belföldi kiskereskedelmi mobiltelefon-tarifákat nem uniós szinten szabályozzák. Elvben a 
nemzeti távközlési szabályozó hatóságoknak van lehetőségük arra, hogy az EU szabályozási 
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keretében meghatározott konzultációs eljárás lefolytatása után, megfelelő kiskereskedelmi 
kötelezettségeket rójanak azokra a konkrét távközlési szolgáltató vállalatokra, amelyek 
esetében megállapításra került, hogy azok a jelentős piaci erővel (JPE) rendelkeznek az adott 
piacon. Ugyanakkor az EU-ban a belföldi mobiltelefon-szolgáltatások kiskereskedelmi piacai 
versenyben vannak egymással, és a szolgáltatókra semmilyen kiskereskedelmi kötelezettséget 
sem róttak ki eddig.

Az EU barangolási díjakról szóló rendeletével avatkozott be a mobil barangolási 
szolgáltatások területén, a barangolásszolgáltatási piacok konkrét határokon átnyúló 
tulajdonságai miatt, illetve amiatt, hogy a tagállami nemzeti szabályozó hatóságok nem voltak 
képesek hatékonyan fellépni a versenyre irányuló nyomás hiánya, illetve az ebből következő 
indokolatlanul magas barangolásszolgáltatási árak ellen. E rendelet alapján konkrét lépések 
születtek az EU-n belüli hívási szolgáltatások valódi belső piacának kialakítása érdekében, 
beleértve a fogyasztókat más uniós tagállamokba való utazásukkor terhelő kimagaslóan 
magas hanghívási, adatforgalmi és SMS roamingtarifák elleni fellépést is. 2011. július 6-án a 
Bizottság elfogadta a barangolási díjakról szóló rendelet felülvizsgálatára vonatkozó 
javaslatot is. A Bizottság javaslata a gyökerénél igyekszik kezelni a problémát, azaz verseny 
és fogyasztói választási lehetőségek hiányát, ami a magas barangolási tarifák hátterében 
húzódik meg. Ezt annak biztosításával kívánják elérni, hogy a piac legyen nyitott a különböző 
típusú szolgáltatók felé, továbbá növeljék a fogyasztók rendelkezésére álló választási 
lehetőségeket és a fogyasztói tudatosságot azzal, hogy lehetővé teszik a fogyasztók számára, 
hogy a barangolási szolgáltatást különálló szolgáltatásként vásárolhassák meg 
felhasználóbarát módon.

A hitelezők által felszámított banki díjak és kamatterhek szintjeit és küszöbértékeit uniós 
szinten nem harmonizálták. Ezért ezek a tagállami hatóságok felelősségi körébe, így tehát 
nemzeti hatáskörbe tartoznak. A Bizottság kizárólag az uniós jogszabályok megsértése esetén 
jogosult fellépni. A Bizottság azonban jelenleg is tárgyalásokat folytat az európai bankszektor 
képviselőivel a banki díjak átláthatóságára és összehasonlíthatóságára irányuló 
kezdeményezés elindításáról. A fogyasztói képviseletekkel szoros együttműködésben 
kialakított javaslat célja nemzeti szinten egységesíteni a banki díjak közzétételét.

Következtetések

A petíció nem utal a közösség jog bárminemű megsértésére. Az Európai Bizottság egyelőre 
nem tervezi a barangolási díjakról szóló rendelet felülvizsgálatára a közelmúltban beterjesztett 
javaslata mellett további lépések vagy bármilyen konkrét, a banki díjak és kamatterhek 
harmonizációjára irányuló jogszabály elfogadását. Azonban a belső piac működésének 
javítása érdekében az Európai Bizottság céljai között szerepel a banki díjak átláthatóbbá tétele 
tagállami szinten, hiszen ez elengedhetetlen eszköze annak, hogy a fogyasztók megalapozott 
döntéseket hozhassanak, és teljes mértékben kihasználhassák a lakossági banki szektor 
versenyének előnyeit.


