
CM\879008RO.doc PE473.736v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

30.9.2011

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1168/2010, adresată de Tomas Jordi, de cetățenie spaniolă, privind 
uniformizarea la nivel european a prețurilor anumitor servicii

1. Rezumatul petiției

Petiționarul cere uniformizarea la nivel european a prețurilor anumitor servicii, în special a 
tarifelor pentru telefonie mobilă și servicii bancare, pentru ca cetățenii să simtă că trăiesc într-
o piață cu adevărat comună.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 14 ianuarie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 septembrie 2011

Situația descrisă de petiționar se referă la aplicarea acelorași tarife pentru serviciile de 
telefonie mobilă în toate statele membre și la eliminarea tarifelor de roaming. În mod similar, 
petiționarul face referire la diferite comisioane și dobânzi bancare care sunt aplicate de 
aceeași entitate în diferite state membre. Prin urmare, CE este percepută ca lucrând în 
interesul marilor companii, al funcționarilor și politicienilor și nu pentru cetățeni/consumatori.

Observațiile Comisiei
Tarifele interne cu amănuntul pentru serviciile de telefonie mobilă nu sunt reglementate la 
nivelul UE. În principiu, autoritățile naționale de reglementare în domeniul telecomunicațiilor 
au posibilitatea de a impune unui anumit operator de telecomunicații obligații corespunzătoare 
de reglementare pentru comerțul cu amănuntul, cu condiția ca acest operator să dețină o 
putere semnificativă pe piața (PSP) respectivă și după finalizarea procedurii de consultare 
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prevăzută în cadrul de reglementare al Uniunii Europene. Cu toate acestea, pe întreg teritoriul 
UE, piețele cu amănuntul pentru serviciile interne de telefonie mobilă sunt considerate 
competitive, iar operatorilor nu li s-au impus obligații privind comerțul cu amănuntul.
UE a intervenit prin intermediul regulamentului privind serviciile de roaming în domeniul 
serviciilor mobile de roaming, datorită caracteristicilor transfrontaliere specifice și structurii 
piețelor serviciilor de roaming, precum și faptului că autoritățile naționale de reglementare ale 
statelor membre nu au reușit să se ocupe în mod eficient de lipsa presiunilor competitive și de 
prețurile nejustificat de ridicate care au rezultat pentru serviciile de roaming. Prin intermediul 
acestui regulament au fost adoptate măsuri concrete pentru a obține o adevărată piață internă 
pentru serviciile de telefonie în UE, inclusiv măsuri de abordare a tarifelor excesive de 
roaming de voce, date și SMS plătite de consumatori pentru utilizarea telefoanelor mobile 
atunci când aceștia călătoresc în străinătate, într-un alt stat membru al UE. În plus, la 
6 iulie 2011, Comisia a adoptat o propunere de revizuire a regulamentului privind serviciile de 
roaming. Propunerea Comisiei vizează o abordare a problemei în profunzime, și anume, lipsa 
concurenței și a alternativei consumatorilor care se află la baza problemei prețurilor ridicate a 
serviciilor de roaming. Acest lucru va fi realizat prin asigurarea deschiderii pieței pentru 
diferite tipuri de furnizori și prin creșterea numărului de opțiuni pentru consumatori, precum 
și a gradului de sensibilizare a acestora prin a le permite să obțină serviciul de roaming ca un 
serviciu separat într-un mod accesibil.

Nivelurile și limitele pentru comisioanele și dobânzile bancare percepute de creditori nu sunt 
uniformizate la nivelul UE. Acestea sunt lăsate la latitudinea autorităților statelor membre și 
reprezintă, prin urmare, o competență națională. Comisia are competențe de acțiune doar în 
cazul în care se încalcă legislația UE. Cu toate acestea, în prezent, Comisia este angajată în 
discuții cu reprezentanții industriei bancare europene pentru lansarea unei inițiative privind 
transparența și comparabilitatea taxelor bancare. Această propunere are ca obiectiv 
standardizarea dezvăluirii comisioanelor bancare la nivel național și este elaborată în strânsă 
cooperare cu reprezentanții consumatorilor.

Concluzii

Petiția nu dezvăluie nicio încălcare a dreptului comunitar. Pentru moment, Comisia 
Europeană nu intenționează să adopte măsuri suplimentare față de propunerea recentă de 
revizuire a regulamentului privind serviciile de roaming sau orice alt act legislativ specific 
referitor la uniformizarea comisioanelor și dobânzilor bancare. Cu toate acestea, pentru 
îmbunătățirea continuă a funcționării pieței interne, Comisia Europeană vizează creșterea 
transparenței comisioanelor bancare în statele membre, care este considerată un instrument 
esențial care le permite consumatorilor să aleagă în cunoștință de cauză și să înțeleagă pe 
deplin avantajele concurenței în sectorul serviciilor bancare cu amănuntul.


