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Dotyczy: Petycji 1168/2010, którą złożył Tomas Jordi (Hiszpania) w sprawie 
harmonizacji kosztów niektórych usług na szczeblu europejskim

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zwraca się z prośbą o zharmonizowanie na szczeblu europejskim kosztów 
niektórych usług, a zwłaszcza opłat za telefony komórkowe i opłat bankowych, tak aby 
wszyscy obywatele Europy mogli poczuć, że faktycznie funkcjonują w ramach wspólnego 
rynku.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 14 stycznia 2011 r.. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 września 2011 r.

Poruszona przez składającego petycję sprawa odnosi się do stosowania we wszystkich 
państwach członkowskich takich samych opłat za telefony komórkowe oraz zniesienia opłat 
roamingowych. Składający petycję wspomina również o różnych opłatach bankowych oraz 
kwotach obciążeń odsetkowych stosowanych przez te same podmioty w poszczególnych 
państwach członkowskich. W tym kontekście prezentuje on pogląd, zgodnie z którym 
Komisja Europejska działa na rzecz interesów dużych przedsiębiorstw, urzędników 
państwowych i polityków, nie zaś na rzecz obywateli i konsumentów.

Uwagi Komisji

Opłaty za telefony komórkowe w handlu detalicznym nie podlegają uregulowaniom na 
szczeblu europejskim. Zasadniczo władze krajowe odpowiedzialne za regulację usług 
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telekomunikacyjnych mogą nakładać odpowiednie obowiązki w zakresie uregulowań 
detalicznych na poszczególnych operatorów, jeśli mają oni znaczącą pozycję na danym rynku, 
przy zachowaniu procedury konsultacji zgodnej z europejskimi ramami regulacyjnymi. 
Jednak na terytorium Unii Europejskiej rynki detaliczne krajowych usług telefonii 
komórkowej uznaje się za konkurencyjne, więc nie narzucono operatorom żadnych 
obowiązków w zakresie handlu detalicznego.

UE podjęła w tym kontekście działania, wydając rozporządzenie w sprawie roamingu 
dotyczące usług roamingowych świadczonych przez operatorów sieci komórkowych, mając 
na uwadze określone cechy transgraniczne oraz strukturę rynków usług roamingowych, 
a także to, że krajowe organy regulacyjne w państwach członkowskich nie były w stanie 
skutecznie zaradzić brakowi nacisków konkurencyjnych i powstającym wskutek tego braku 
wysokim cenom za usługi roamingowe. Na mocy wspomnianego rozporządzenia podjęto 
działania na rzecz stworzenia w UE wewnętrznego rynku usług połączeń telefonicznych, 
w tym na rzecz rozwiązania problemu wysokich cen usług głosowych, usług transmisji 
danych i SMS w roamingu, jakie są zmuszeni płacić konsumenci korzystający z telefonów 
komórkowych podczas podróży do innych państw członkowskich. Ponadto dnia 6 lipca 
2011 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący przeglądu rozporządzenia w sprawie roamingu. 
Wniosek Komisji ma na celu stawienie czoła przyczynie problemu, którą jest brak 
konkurencji i wyboru konsumentów, i to one stanowią sedno problemu wysokich cen 
roamingowych. W tym celu należy dopilnować, by rynek był otwarty dla różnorodnych 
operatorów oraz zwiększyć wybór konsumentów, a także poziom świadomości, dzięki czemu 
będą oni mogli nabywać usługi roamingowe również jako oddzielne usługi w sposób 
przyjazny dla użytkownika.

Poziomy i progi opłat bankowych oraz kwot obciążeń odsetkowych nakładanych przez 
wierzycieli nie podlegają harmonizacji na szczeblu UE. Ich ustalanie pozostawiono państwom 
członkowskim, co oznacza, że zagadnienia te podlegają kompetencjom krajowym. Komisja 
może podejmować działania jedynie w przypadkach, w których doszło do naruszenia prawa 
UE. Obecnie jednak Komisja prowadzi debatę z przedstawicielami europejskiego sektora 
bankowego na temat przyjęcia inicjatywy na rzecz przejrzystości i porównywalności opłat 
bankowych. Celem wniosku jest wprowadzenie standaryzacji w zakresie ujawniania opłat 
bankowych na poziomie krajowym, przy czym jest on opracowywany we współpracy 
z przedstawicielami konsumentów.

Wnioski

W przedmiotowej petycji nie ujawniono żadnego naruszenia prawa wspólnotowego. Obecnie 
Komisja Europejska nie planuje podejmować dodatkowych działań oprócz ostatniego 
wniosku o przegląd rozporządzenia w sprawie roamingu bądź też przyjmować konkretnych 
uregulowań związanych z harmonizacją opłat bankowych i kwot obciążeń odsetkowych. 
Jednak, mając na uwadze dalsze usprawnianie rynku wewnętrznego, Komisja Europejska 
zamierza poprawić poziom przejrzystości w zakresie opłat bankowych w państwach 
członkowskich, co uważa się za nieodzowny instrument, dzięki któremu konsumenci będą 
mogli dokonywać świadomych wyborów i w pełni rozumieć korzyści, jakie płyną 
z konkurencji w sektorze bankowości detalicznej.


