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Betreft: Verzoekschrift 1676/2012, ingediend door C.M. (Roemeense nationaliteit), over 
de overdraagbaarheid van telefoonnummers in Roemenië

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener geeft aan dat de nationale telecommunicatie-autoriteit onlangs een pakket 
regelgeving heeft uitgevaardigd inzake de overdraagbaarheid van telefoonnummers en dat in 
het kader daarvan gebruikers bij het bellen van een nummer dat voorheen op hetzelfde 
netwerk zat maar is overgedragen, nu een ander geluid horen als de telefoon overgaat.
Volgens indiener dient dit geluid te worden vervangen door een gesproken bericht omdat het 
nauwelijks van het gebruikelijke geluid afwijkt en niet iedereen de betekenis ervan kent.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 9 juli 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 september 2013

De EU-regeling over elektronische communicatie, in het bijzonder artikel 21, lid 1 van 
Richtlijn universele dienst 2002/22/EG1, staat de nationale regelgevende instantie toe om 
regelgevingsbesluiten te nemen inzake de transparantie van de tarieven van de aangeboden 
diensten door telecomexploitanten. Bovendien heeft elke nationale regelgevende autoriteit 
discretionaire bevoegdheid inzake de maatregelen die de exploitanten hebben getroffen om 
duidelijk onderscheid te maken tussen de diensten waarop een gedifferentieerd tarief van 
toepassing is. In het huidige geval schrijven de nationale regels betreffende transparantie de 
aanbieder van elektronische communicatiedienst voor hun klanten in te lichten over een 

                                               
1 Zoals gewijzigd bij Richtlijn 2009/136/EG inzake burgerrechten 
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gesprek buiten het netwerk middels een toonsignaal alvorens er verbinding wordt gemaakt. 
Het is aan de bevoegde nationale autoriteiten om te beoordelen of een toonsignaal voldoende 
onderscheidend is om de klant te doen realiseren van welke dienst hij/zij gebruik maakt. De 
Commissie stelt daarom voor om het verzoekschrift te verwerpen en zij adviseert indiener om 
contact op te nemen met de nationale regelgevende autoriteit, in dit geval Autoritatea 
Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii – www.ancom.org.ro.


