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1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα επισημαίνει ότι η εθνική αρχή διαχείρισης και ρύθμισης επικοινωνιών έχει 
προσφάτως εγκρίνει σειρά κανόνων σχετικά με τη φορητότητα των τηλεφωνικών αριθμών, 
δυνάμει των οποίων οι χρήστες ακούνε ένα χαρακτηριστικό σήμα όταν καλούν οποιονδήποτε 
αριθμό που αρχικά βρισκόταν στο ίδιο δίκτυο και μεταγενέστερα έχει μεταφερθεί. Η 
αναφέρουσα υποστηρίζει ότι, εφόσον το σήμα είναι δυσδιάκριτο και δεν είναι όλοι 
εξοικειωμένοι με τη σημασία του, πρέπει να αντικατασταθεί με προφορικό μήνυμα. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 9 Ιουλίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Σεπτεμβρίου 2013

Το ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, και ειδικότερα το άρθρο 21
παράγραφος 1 της οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία1 εξουσιοδοτεί την Εθνική 
Κανονιστική Αρχή να λαμβάνει τις κανονιστικές αποφάσεις σχετικά με τη διαφάνεια του 
τιμολογίου των υπηρεσιών που παρέχουν οι τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις. Επιπλέον, κάθε
ΕΚΑ διαθέτει διακριτική ευχέρεια ως προς τα μέτρα που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις για να 
γίνει σαφής διάκριση των υπηρεσιών στις οποίες εφαρμόζεται διαφοροποιημένο τιμολόγιο. 
Στην προκειμένη περίπτωση, οι εθνικοί κανόνες περί διαφάνειας απαιτούν από τον πάροχο 
των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών να ενημερώνει τους πελάτες για κλήση εκτός 

                                               
1 Όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2009/136/ΕΚ για τα δικαιώματα των χρηστών.
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δικτύου μέσω ενός ηχητικού σήματος πριν από την πραγματοποίηση της σύνδεσης. Έγκειται
στις αρμόδιες εθνικές αρχές να εκτιμήσουν εάν ένα ηχητικό σήμα είναι αρκετά διακριτό ώστε 
να επιτρέπει στον καταναλωτή να καταλαβαίνει ποια υπηρεσία χρησιμοποιεί. Κατά συνέπεια, 
η Επιτροπή προτείνει την απόρριψη της αναφοράς και συμβουλεύει την αναφέρουσα να έλθει
σε επαφή με την εθνική κανονιστική αρχή, η οποία εν προκειμένω είναι η Autoritatea
Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii – www.ancom.org.ro.


