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Om: Andragende 1778/2012 af Gianluca Sciacchitano, italiensk statsborger, om 
gennemsigtige telefonkontrakter

1. Sammendrag

Af hensyn til forbrugerbeskyttelse anmoder andrageren om, at der i telefonkontrakter (for 
både mobiltelefoner og fastnettelefoner) tydeligt anføres oplysninger om alle omkostninger 
med en letlæselig skrifttype, som er markeret med fed skrift. Ud for hver omkostning bør der 
være plads til kundens underskrift, således at udelukkende omkostninger og tjenesteydelser, 
som kunden har underskrevet, kan debiteres.

Andrageren anmoder ligeledes om, at telekommunikationsvirksomheder forhindres i at 
blokere telefonnumre, hvis en kunde har rejst et problem, og at numrene behandles som 
kundens ejendom, navnlig når disse er erhvervsnumre.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. juli 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 29. november 2013

”EU's reviderede telekommunikationsregler har styrket kravene for så vidt angår forbrugernes 
rettigheder med hensyn til gennemskuelige takster og nummerportabilitet og tilsvarende 
forpligtelser for de nationale tilsynsmyndigheder og virksomheder i den henseende. 
Medlemsstaterne skal sikre, at disse rettigheder og forpligtelser overholdes, mens 
Kommissionen overvåger gennemførelsen.  

- Kontraktvilkår/gebyrer
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Artikel 20 i forsyningspligtdirektivet (2002/22/EU) som ændret ved direktiv 2009/136/EF 
indeholder omfattende bestemmelser om bl.a. minimumskontraktvilkår og transparente 
oplysninger. Andragerens krav om, at alle gebyrer, der skal afholdes, udtrykkeligt skal fremgå 
af kontrakterne, er omfattet af artikel 20, nr. 1, litra d), hvori det hedder, at “[...]nærmere 
oplysninger om priser og takster, hvorledes der kan indhentes ajourførte oplysninger om 
samtlige gældende takster og vedligeholdelsesgebyrer, mulige betalingsmetoder og eventuelle 
forskelle i omkostningerne som følge af betalingsmetode [...]”. Denne forpligtelse er blevet 
gennemført i den nationale lovgivning i Italien, og det påhviler derfor den kompetente 
nationale myndighed, som i henhold til den nationale lovgivning skal varetage opgaver i 
forbindelse med overvågning af teleoperatørers markedsadfærd (AGCOM), og i sidste ende 
de italienske domstole at behandle klager vedrørende en abonnents kontraktforhold med sin 
udbyder af teletjenester.  

- Telefonnumre som kundens ejendom/nummerportabilitet 

Ifølge artikel 10 i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet)1 styrer og forvalter de nationale 
tilsynsmyndigheder de nationale nummerplaner og numre. Den omstændighed, at en abonnent 
i sin kontrakt er blevet tildelt et nummer af sin udbyder begrænser eller foregriber ikke 
medlemsstaternes ret til at tilbagekalde brugsretten.  Denne beføjelse fastslås ligeledes i 
artikel 5, artikel 6, stk. 1, og artikel 10 i direktiv 2002/20/EF (tilladelsesdirektivet)2. Det 
fremgår af ovenstående, at en bruger har eneret til at bruge et telefonnummer, men denne ret 
indebærer ikke, at abonnenten har ejendomsret til et bestemt nummer. 

Uafhængigt af spørgsmålet om ejendomsret til telefonnumre er medlemsstaterne forpligtet til 
at sikre nummerportabilitet for abonnenter, jf. artikel 30 i forsyningspligtdirektivet 
(2002/22/EU) som ændret ved direktiv 2009/136/EF.

Det ændrede EU-regelsæt for elektronisk kommunikation har styrket forbrugernes rettigheder, 
idet det i artikel 30, stk. 4, i forsyningspligtdirektivet er fastsat, at portering af numre skal 
udføres inden for det kortest mulige tidsrum, og at abonnenter, der har indgået en aftale om 
portering af et nummer til en anden virksomhed, under alle omstændigheder skal have dette 
nummer aktiveret inden for en frist på én arbejdsdag. Nummerportabilitet er en afgørende 
faktor, som letter forbrugernes valg og fremmer effektiv konkurrence på markeder for 
elektronisk kommunikation. I artikel 30, stk. 1, i forsyningspligtdirektivet hedder det som 
følger: "Medlemsstaterne sikrer, at alle abonnenter med numre fra den nationale 
telefonnummerplan på anmodning kan bevare deres nummer eller numre uafhængigt af, 
hvilken virksomhed der udbyder tjenesten, i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag I, 
del C”. Denne bestemmelse fastslår, at medlemsstaterne er forpligtet til at sikre abonnenterne 
denne generelle ret, og de begrænsninger, der kunne pålægges brugen af portabilitet, er 
således defineret i EU-regelværket og vedrører typen af den anvendte infrastruktur (fast eller 
mobil), den geografiske beliggenhed og endelig kravet om, at brugerne skal anmode om 
denne tjeneste for at opnå den. 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for 
elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EFT L 108 af 24.4.2002, s. 33).
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/20/EF af 7. marts 2002 om tilladelser til elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester (tilladelsesdirektivet) (EFT L 108 af 24.4.2002, s. 21).
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Skønt en udbyder muligvis vil prioritere sin interesse i at sikre, at kontraktlige forpligtelser 
gennemføres, især for så vidt angår betaling for en leveret tjeneste, må en sådan interesse ikke 
stå i vejen for nummerportabilitet. Hertil kommer, at hvis en udbyder af elektronisk 
kommunikation kunne afslå nummerportabilitet i tilfælde af udestående gæld, uafhængigt af 
en eventuel anfægtelse af gælden fra abonnentens side, ville det være ensbetydende med, at 
sidstnævnte ville have mistet sin ret til nummerportabilitet som fastsat i EU-retten, så længe 
udbyderen hævder, at der findes en ubetalt regning. I denne forbindelse henvises der til det 
forslag til forordning, som Kommissionen for nylig har fremsat om det indre marked for 
telekommunikation. I dette forslag præciseres det bl.a., at udestående regninger ikke bør 
udgøre en hindring for at portere et telefonnummer.

Den ovenfor anførte ret er blevet gennemført i den nationale lovgivning i Italien, og det 
påhviler derfor den kompetente nationale tilsynsmyndighed at sørge for nummerportabilitet.

Konklusion

Kommissionen kan på baggrund af ovenstående ikke bistå andrageren i denne individuelle 
sag. Andrageren bør rette henvendelse til de relevante nationale myndigheder1, hvis han er af 
den opfattelse, at hans rettigheder tilsidesættes i italiensk lovgivning.

                                               

1 Den nationale reguleringsmyndighed, AGCOM, tilbyder specifikke klageprocedurer og 
råder over et kontaktcenter (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Centro 
Direzionale, Isola B5 - 80143 Napoli, tlf. nr. 800 18 50 60 eller +39-081.750.750, fFax +39-
081/7507616, info@agcom.it, http://www.agcom.it). Det er også muligt at rette henvendelse til den 
særlige italienske myndighed for behandling af individuelle tvister på 
telekommunikationsområdet, dvs. en af de stedligt kompetente Co.re.com (regionalt 
kommunikationsudvalg) med ansvar for behandling af forbrugeres og slutbrugeres tvister 
vedrørende elektronisk kommunikation. Yderligere oplysninger kan findes på 
http://www.corecomitalia.it/, http://www.agcom.it/Default.aspx?message=contenuto&DCId=106. 


