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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1676/2012 af C.M, rumænsk statsborger, om overførsel af 
telefonnumre i Rumænien

1. Sammendrag

Andrageren anfører, at den nationale myndighed for forvaltning og regulering af 
kommunikation for nylig har vedtaget en række regler vedrørende overførsel af telefonnumre, 
hvor brugerne hører et karakteristisk signal, når de ringer til et nummer, der tidligere var i det 
samme netværk, og som efterfølgende er blevet overført. Andrageren hævder, at da signalet er 
svært at genkende, og ikke alle er bekendt med dets betydning, bør det udskiftes med en 
talebesked. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 9. juli 2013). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. september 2013

"EU's rammebestemmelser for elektronisk kommunikation, især artikel 21, stk. 1, i 
forsyningspligtdirektivet 2002/22/EF1, giver den nationale tilsynsmyndighed beføjelse til at 
træffe reguleringsmæssige afgørelser om gennemsigtigheden med hensyn til taksten for de 
tjenester, som teleoperatørerne tilbyder. Hver national tilsynsmyndighed har et råderum for så 
vidt angår de foranstaltninger, som operatørerne træffer for klart at kunne skelne mellem de 
tjenester, for hvilke der gælder en differentieret takst. I denne sag pålægger de nationale regler 
om gennemsigtighed udbyderen af elektroniske kommunikationstjenester at gøre kunderne 
opmærksom på et opkald fra et andet netværk via et tonesignal, inden der etableres 

                                               
1 Som ændret ved direktivet om borgerrettigheder 2009/136/EF.
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forbindelse. Det er op til de kompetente nationale myndigheder at vurdere, hvorvidt et 
tonesignal er tilstrækkeligt identificerbart, således det er muligt for kunden at finde ud af, 
hvilken tjeneste han/hun bruger. Kommissionen foreslår derfor, at andragendet afvises, og 
råder andrageren til at kontakte den nationale tilsynsmyndighed, som i dette tilfælde er 
Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii –
www.ancom.org.ro."


