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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

29.11.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1778/2012, внесена от Джанлука Шакитано (Gianluca Sciacchitano), 
с италианско гражданство, относно прозрачни договори за телефонни услуги

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията изисква, в интерес на защитата на потребителите, договорите 
за телефонни услуги (както за мобилни телефони, така и за стационарни телефони) 
ясно да показват всички разходи с четливи букви, подчертани с получер шрифт. До 
всеки вид разход следва да има място за подпис на клиента, така че да се извършва 
задължаване единствено за подписаните от клиента разходи и услуги.

Вносителят на петицията изисква също така да се попречи на телекомуникационните 
дружества да блокират телефонни номера, когато клиент направи оспорване, както и те 
да се считат за собственост на клиента, особено когато са служебни номера.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 15 юли 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 29 ноември 2013 г.

Преразгледаните правила на ЕС относно далекосъобщителните услуги засилиха 
изискванията по отношение на правата на крайните потребители на прозрачност на 
тарифите и преносимост на номерата и съответните задължения на националните 
регулаторни органи и предприятия в това отношение. Държавите членки трябва да 
гарантират, че тези права и задължения се спазват, а Комисията да наблюдава 
изпълнението.
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- Условия на договора/такси

Член 20 от Директивата за универсалната услуга (2002/22/ЕО), изменена с Директива 
2009/136/ЕО, съдържа цялостен набор от разпоредби относно, наред с другото, 
минималните условия на договора и прозрачността на информацията. Искането на 
вносителя на петицията всички дължими такси да бъдат изложени изцяло в договорите 
е обхванато от член 20, параграф 1, буква г): „[…] подробности за цените и тарифите, 
средствата за получаване на актуална информация за всички приложими тарифи и 
такси за поддръжка, предлаганите начини на плащане и всички разлики в разходите, 
произтичащи от различните начини на плащане[…]“. Това задължение беше въведено 
в националното законодателство в Италия и следователно задължението да се справя с 
всякакви искания във връзка с договорните отношения между абонат и доставчик на 
телекомуникационни услуги принадлежи на компетентния национален орган, 
натоварен от националното законодателство със задачите да следи поведението на 
пазара на телекомуникационните оператори (AGCOM), и евентуално на италианските 
съдилища.

- Телефонните номера като собственост на клиента/преносимост на номерата

Съгласно член 10 от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива)1 националните 
регулаторни органи имат задачата да контролират и управляват номерационните 
планове и номерата. Фактът, че абонат е получил номер от неговия доставчик по силата 
на договор, не ограничава или възпрепятства правото на държавите членки да оттеглят 
права на ползване за номерата. Това оправомощаване се потвърждава и от членове 5, 6, 
параграф 1 и 10 от Директива 2002/20/ЕО (Директива за разрешение)2. От 
горепосоченото следва, че потребителят притежава изключително право да ползва 
телефонен номер, но това право не представлява право на собственост на абоната върху 
конкретния номер. Независимо от въпроса за правата на собственост за телефонни 
номера, държавите членки са задължени да гарантират на абонатите предоставянето на 
преносимост на номерата съгласно член 30 от Директивата за универсалната услуга 
(2002/22/ЕО), изменена с Директива 2009/136/ЕО.

Преразгледаната регулаторна рамка на ЕС за електронните съобщения засили правата 
на потребителя относно преносимостта на номерата, като въведе изискване в член 30, 
параграф 4 от Директивата за универсалната услуга (ДУУ) пренасянето на номера да се 
извършва в най-кратки срокове и при всички случаи номерът на абонатите, сключили 
договор за пренасяне на номер към ново дружество, да бъде активиран в рамките на 
един работен ден. Преносимостта на номерата е ключов елемент за улесняване на 
потребителския избор и на ефективна конкуренция на конкурентни пазари на 
електронни съобщения. Член 30, параграф 1 от ДУУ предвижда, че „Държавите 
членки гарантират, че всички абонати с номера от националния телефонен 
номерационен план могат, по желание, да запазят номера(та) си независимо от 

                                               
1 Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 година относно общата 
регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (Рамкова директива) (ОВ L 108, 
24.4.2002 г., стp. 33).
2 Директива 2002/20/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно разрешението 
на електронните съобщителни мрежи и услуги (ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 21)
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предприятието, което предоставя услугата, в съответствие с разпоредбите на 
приложение I, част В“. Тази разпоредба установява общо право за абонатите да 
получат гаранции от държавите членки, като по този начин се определят от 
регулаторната рамка на ЕС и ограниченията, които могат да бъдат наложени върху 
използването на преносимостта, и те се свързват с вида на използваната 
инфраструктура (фиксирана или мобилна), географското местоположение и на 
последно място – с необходимостта потребителите да направят искане, за да получат 
услугата.

Въпреки че доставчикът може да отдаде предимство на своите интереси, за да се 
гарантира изпълнението на договорните задължения, особено плащането на 
предоставената услуга, този интерес не трябва да възпрепятства преносимостта на 
номера. Освен това, ако доставчик на електронни съобщения може да откаже 
преносимост на номера в случай на неизплатени дългове, независимо от каквото и да 
било евентуално оспорване на дълга от абоната, последният ще бъде лишен от правото 
си на преносимост на номера, предвидено в законодателството на ЕС, докато 
доставчикът твърди за наличието на неплатена фактура. В този контекст се прави 
позоваване на неотдавнашното законодателно предложение на Комисията за регламент 
относно единния пазар в областта на далекосъобщенията. Това предложение, наред с 
другото, уточнява, че уреждането на неплатени сметки не следва да бъде условие за 
пренасянето на телефонен номер.

Горепосоченото право се прилага в националното законодателство в Италия и 
националният регулаторен орган (AGCOM) носи отговорността за гарантиране 
преносимостта на номерата.

Заключение

С оглед на горепосоченото Комисията не е в състояние да съдейства на вносителя на 
петицията в този конкретен случай. Вносителят на петицията следва да осъществи 
контакт със съответните национални органи1, в случай че смята, че правата му не се 
зачитат съгласно италианското законодателство.

                                               

1 Националният регулаторен орган AGCOM предвижда специфични процедури за подаване на жалби, 
както и център за връзка (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Centro Direzionale, Isola B5 - 80143 
Неапол, тел.: 800 18 50 60 или +39-081.750.750, факс +39-081/7507616, info@agcom.it, 
http://www.agcom.it). Възможно е също така да се осъществи контакт със специалния италиански орган за 
разглеждане на индивидуални спорове в областта на телекомуникациите, т.е. един от местните 
Co.Re.Com, регионални органи, компетентни по спорове на потребители и крайни потребители относно 
електронните съобщения; допълнителна информация е налична на адрес http://www.corecomitalia.it/, 
http://www.agcom.it/Default.aspx?message=contenuto&DCId=106.


