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Suġġett: Petizzjoni 1168/2010, imressqa minn Tomas Jordi, ta’ ċittadinanza Spanjola, 
dwar l-armonizzazzjoni tal-prezz ta’ ċerti servizzi fil-livell Ewropew

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jitlob li l-prezz ta’ ċerti servizzi jiġi armonizzat fil-livell Ewropew, b’mod 
partikolari l-ispejjeż tal-mowbajl u dawk bankarji, sabiex iċ-ċittadini Ewropej iħossu li qed 
jgħixu tassew f’suq komuni.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fl-14 ta’ Jannar 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Settembru 2011.

Il-każ deskritt mill-petizzjonant jirreferi għall-fatt li għandhom jiġu applikati l-istess rati tal-
mowbajl fl-Istati Membri kollha u li għandhom jitneħħew l-ispejjeż tar-roaming. B’mod 
simili, il-petizzjonant jirreferi għar-rati bankarji u l-ispejjeż tal-interessi differenti li qed jiġu 
applikati mill-istess entità fi Stati Membri differenti. Fil-verità, jinħass li l-KE taħdem fl-
interessi tal-kumpaniji, l-uffiċjali u l-politiċi l-kbar u mhux taċ-ċittadini/konsumaturi.

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni
Ir-rati bl-imnut tal-mowbajl domestiċi mhumiex regolati fil-livell tal-UE. Fil-prinċipju, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali tat-telekomunikazzjonijiet għandhom il-possibilità jimponu 
obbligi ta’ bejgħ regolatorji u xierqa fuq operatur tat-telekomunikazzjoni speċifiku meta 
jinstab li dan l-operatur għandu saħħa sinjifikanti fis-suq (SMP) f’suq rilevanti u wara 
proċedura ta’ konsultazzjoni pprovduta mill-qafas regolatorju tal-UE. Madankollu, fl-UE 
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kollha s-swieq bl-imnut għas-servizzi domestiċi tal-mowbajls jitqiesu bħala kompetittivi u ma 
ġew imposti ebda obbligi ta’ bejgħ fuq l-operaturi.

L-UE tat sehemha permezz tar-Regolament tar-roaming fil-qasam tas-servizzi tar-roaming
bil-mowbajl minħabba l-karatteristiki u l-istrutturi transkonfinali speċifiċi tas-swieq tas-
servizzi tar-roaming u minħabba l-fatt li l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali tal-Istati Membri 
ma kinux jistgħu jittrattaw effettivament in-nuqqas ta’ pressjonijiet kompetittivi u l-iżgurar ta’ 
prezzijiet għoljin b’mod mhux ġustifikat għas-servizzi tar-roaming. Permezz ta’ dan ir-
regolament ittieħdu passi konkreti favur suq intern veru għas-servizzi tas-sejħiet fl-UE inklużi 
miżuri biex jiġu indirizzati l-ispejjeż eċċessivi għar-roaming tal-vuċi, tad-dejta u tal-SMS 
mħallsa mill-konsumaturi minħabba li jużaw il-mowbajls tagħhom meta jivvjaġġaw barra 
minn pajjiżhom fi Stat Membru ieħor tal-UE. Barra minn hekk, fis-6 ta’ Lulju 2011, il-
Kummissjoni adottat proposta għar-reviżjoni tar-Regolament dwar ir-Roaming. Il-proposta 
tal-Kummissjoni għandha l-għan li tittratta l-oriġini tal-problema, i.e. in-nuqqas tal-
kompetizzjoni u tal-għażla tal-konsumatur li jinsabu fil-qalba tal-kwistjoni tal-prezzijiet 
għoljin tar-roaming. Dan se jsir billi jiġi żgurat li s-suq ikun miftuħ għal tipi differenti ta’ 
fornituri u permezz taż-żieda fl-għażla u fl-għarfien tal-konsumaturi billi dawn ikunu jistgħu 
jixtru r-roaming ukoll bħala servizz separat b’mod vantaġġjuż għall-utent.

Il-livelli u l-limiti minimi għall-ispejjeż bankarji u l-ispejjeż tal-interessi pprovduti mill-
kredituri mhumiex armonizzati fil-livell tal-UE. Dawn jitħallew f’idejn l-Awtoritajiet tal-Istat 
Membru, u għalhekk jaqgħu fl-ambitu tal-kompetenza nazzjonali. Il-Kummissjoni għandha l-
kompetenza li taġixxi biss f’każ ta’ ksur tal-liġi tal-UE. Madankollu, attwalment, il-
Kummissjoni għaddejja b’diskussjonijiet mar-rappreżentanti tal-industrija bankarja tal-
Ewropa biex tiġi mnedija inizjattiva dwar it-trasparenza u l-komparabilità tal-ispejjeż 
bankarji. Din il-proposta għandha l-għan li tistandardizza l-iżvelar tal-ispejjeż bankarji fil-
livell nazzjonali u hija żviluppata f’koperazzjoni mill-qrib mar-rappreżentanti tal-konsumatur.

Konklużjonijiet

Din il-petizzjoni ma tiżvela l-ebda ksur tal-liġi Komunitarja. S’issa, il-Kummissjoni Ewropea 
mhijiex qed tippjana li tieħu aktar azzjoni flimkien mal-proposta reċenti għal reviżjoni tar-
Regolament dwar ir-Roaming jew kwalunkwe leġiżlazzjoni speċifika li tirrigwarda l-
armonizzazzjoni tal-ispejjeż bankarji u l-ispejjeż tal-interessi. Madankollu, biex ikompli 
jitjieb il-funzjonament tas-suq intern, il-Kummissjoni Ewropea għandha l-għan li żżid it-
trasparenza tal-ispejjeż bankarji fi ħdan l-Istati Membri, liema trasparenza hija meqjusa bħala 
strument vitali li permezz tiegħu l-konsumaturi jkunu jistgħu jieħdu deċiżjonijiet infurmati u 
jirrikonoxxu bis-sħiħ il-benefiċċji tal-kompetizzjoni fis-settur bankarju bl-imnut.


