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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas prašo Europos Sąjungoje suvienodinti mokesčius už tam tikras paslaugas, 
t. y. mokesčius už mobiliojo ryšio paslaugas ir įmokas bankams, kad Europos piliečiai iš 
tikrųjų pasijustų gyvenantys bendrojoje rinkoje.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. sausio 14 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. rugsėjo 30 d.

„Peticijos pateikėjo aprašytu atveju minimos vienodos mobiliojo ryšio paslaugų kainos visose 
valstybėse narėse ir mokesčių už tarptinklinio ryšio paslaugas panaikinimas. Peticijos 
pateikėjas taip pat mini skirtingus bankų mokesčius ir palūkanas, kurias skirtingose valstybėse 
narėse taiko tie patys subjektai. Todėl manoma, kad Europos Komisija gina didžiųjų 
bendrovių, pareigūnų ir politikų, o ne piliečių ir (arba) vartotojų interesus.

Komisijos pastabos
Mažmeninės mobiliojo ryšio vietos kainos nėra reguliuojamos ES lygmeniu. Iš esmės 
nacionalinės telekomunikacijų reguliavimo institucijos, laikydamosi konsultavimosi 
procedūros, kuri nustatyta ES reguliavimo sistemoje, turi galimybę konkrečiam 
telekomunikacijų operatoriaus paslaugas teikiančiam subjektui nustatyti tinkamus 
mažmeninių kainų reguliavimo įsipareigojimus, jei nustatoma, kad operatoriaus įtaką tam 
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tikroje rinkoje yra didelė. Tačiau visoje ES mažmeninės mobiliojo ryšio paslaugų vietos 
rinkos yra laikomos konkurencingomis ir operatoriams nenustatyta jokių įsipareigojimų dėl 
mažmeninių kainų.
ES Tarptinklinio ryšio reglamentu įsikišo į mobiliojo tarptinklinio ryšio paslaugų sritį dėl 
ypatingų tarpvalstybinių tarptinklinio ryšio paslaugų savybių ir tokių paslaugų rinkos, nes 
nacionalinės valstybių narių reguliavimo institucijos nesugebėjo veiksmingai spręsti 
nepakankamo konkurencinio spaudimo klausimų ir dėl to galiojusių nepagrįstai didelių 
tarptinklinio ryšio paslaugų kainų. Šiuo reglamentu buvo imtasi konkrečių veiksmų siekiant 
sukurti tikrąją telefono ryšio paslaugų vidaus rinką Europos Sąjungoje, įskaitant priemones, 
skirtas problemoms dėl per didelių balso, duomenų ir trumpųjų žinučių perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu kainų vartotojams, kurie naudojasi mobiliaisiais telefonais keliaudami 
kitose ES valstybėse narėse, spręsti. Be to, 2011 m. liepos 6 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl 
Tarptinklinio ryšio reglamento peržiūrėjimo. Komisijos pasiūlymu siekiama spręsti problemos 
esmę, t. y. konkurencijos ir pasirinkimo laisvės vartotojams trūkumą, kuris ir lemia dideles 
tarptinklinio ryšio kainas. Problema bus sprendžiama užtikrinant, kad rinka būtų atvira 
įvairiems paslaugų teikėjams ir didinant vartotojų pasirinkimo laisvę bei informuotumą bei 
sudarant jiems galimybes pirkti tarptinklinio ryšio paslaugas kaip atskiras paslaugas vartotojui 
palankiu būdu.

Kreditorių nustatyti banko mokesčių ir palūkanų lygiai ir ribos nėra suvienodinti ES 
lygmeniu. Su banko mokesčių ir palūkanų lygiais susiję klausimai tenka valstybių narių 
institucijoms, todėl tai yra nacionalinės kompetencijos klausimai. Komisija gali imtis veiksmų 
tik kai padarytas ES teisės pažeidimas. Tačiau šiuo metu Komisija ir Europos bankininkystės 
sektoriaus atstovai dalyvauja diskusijoje dėl iniciatyvos, kuria siekiama užtikrinti banko 
mokesčių skaidrumą ir palyginamumą, pradžios. Šiuo pasiūlymu siekiama standartizuoti 
banko mokesčių paskelbimą nacionaliniu lygmeniu, pasiūlymas rengiamas glaudžiai 
bendradarbiaujant su vartotojų atstovais.

Išvados

Šioje peticijoje neatskleidžiamas joks Bendrijos teisės pažeidimas. Šiuo metu Europos 
Komisija neplanuoja imtis tolesnių papildomų su dabartiniu pasiūlymu dėl Tarptinklinio ryšio 
reglamento peržiūrėjimo arba bet kokiais konkrečiais teisės aktais dėl bankų mokesčių ar 
palūkanų mokesčių suvienodinimo susijusių veiksmų. Tačiau siekdama ir toliau gerinti vidaus 
rinkos veikimą Europos Komisija siekia didinti bankų mokesčių valstybėse narėse skaidrumą, 
kuris laikomas svarbiausia priemone, sudarančia galimybes vartotojams priimti apgalvotus 
sprendimus ir visiškai pasinaudoti konkurencijos teikiamais pranašumais mažmeninės 
bankininkystės srityje.“


