
CM\1012881EL.doc PE524.850v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

29.11.2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
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με τη διαφάνεια των συμβάσεων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί, προς χάριν της προστασίας του καταναλωτή, οι συμβάσεις του τομέα των 
τηλεπικοινωνιών (τόσο της κινητής όσο και της σταθερής τηλεφωνίας) να αναφέρουν σαφώς 
όλες τις δαπάνες με ευανάγνωστους χαρακτήρες επισημασμένους με έντονη γραφή. Δίπλα σε 
κάθε δαπάνη θα πρέπει να υπάρχει χώρος για την υπογραφή του πελάτη, έτσι ώστε να 
μπορούν να χρεώνονται μόνο οι δαπάνες και οι υπηρεσίες που προσυπογράφηκαν από τον 
πελάτη.

Ο αναφέρων ζητεί επίσης να μην επιτρέπεται στις εταιρείες τηλεπικοινωνιών να μπλοκάρουν 
αριθμούς τηλεφώνων όταν ένας πελάτης βρίσκεται σε αντιπαράθεση με την εταιρεία και οι 
αριθμοί να θεωρούνται ιδιοκτησία του πελάτη, ιδίως εάν είναι αριθμοί επιχειρήσεων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Ιουλίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 29 Νοεμβρίου 2013

Μέσω των αναθεωρημένων κανόνων της ΕΕ σχετικά με τις τηλεπικοινωνίες ενισχύθηκαν οι 
σχετικές απαιτήσεις που αφορούν τα δικαιώματα των τελικών χρηστών ως προς την 
τιμολογιακή διαφάνεια και τη φορητότητα των αριθμών καθώς και τις αντίστοιχες 
υποχρεώσεις των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και επιχειρήσεων όσον αφορά το θέμα αυτό. 
Τα κράτη μέλη οφείλουν να εξασφαλίσουν το σεβασμό αυτών των δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων ενώ η Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί πως πράγματι αυτό συμβαίνει. 
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- Όροι συμβάσεων/χρεώσεις

Το άρθρο 20 της οδηγίας περί καθολικής υπηρεσίας (2002/22/ΕΕ) όπως αυτό τροποποιήθηκε 
από την οδηγία 2009/136/ΕΚ περιλαμβάνει μια πλήρη σειρά διατάξεων σχετικά με, μεταξύ 
άλλων, ελάχιστους όρους σύμβασης και διαφάνειας των πληροφοριών. Ο ισχυρισμός του 
αναφέροντος ότι όλες οι χρεώσεις πρέπει να ορίζονται με σαφήνεια στις συμβάσεις, 
καλύπτεται από το άρθρο 20, παρ. 1, στοιχείο δ): "[…] οι λεπτομέρειες των τιμών και των 
τιμολογίων, τα μέσα με τα οποία δύναται να αποκτώνται επικαιροποιημένες πληροφορίες για 
όλα τα ισχύοντα τιμολόγια και τέλη συντήρησης, οι προσφερόμενες μέθοδοι πληρωμής και κάθε 
διαφορά κόστους που οφείλεται στη μέθοδο πληρωμής […]". Η υποχρέωση αυτή έχει 
εφαρμοσθεί στην εθνική νομοθεσία της Ιταλία, και άρα εναπόκειται στην αρμόδια εθνική 
αρχή στην οποία έχει ανατεθεί βάσει εθνικού δικαίου το καθήκον ελέγχου της συμπεριφοράς 
των παρόχων επικοινωνιών στην αγορά (AGCOM) και τελικά στα ιταλικά δικαστήρια να 
ασχοληθούν με οποιεσδήποτε καταγγελίες έχουν σχέση με τις συμβατικές σχέσεις ενός 
συνδρομητή με τον πάροχο τηλεπικοινωνιών του.

- Αριθμοί τηλεφώνου ως ιδιοκτησία του πελάτη / φορητότητα των αριθμών  

Σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας 2002/21/ΕΕ (οδηγία πλαίσιο)1 εναπόκειται στην εθνική 
ρυθμιστική αρχή να ελέγχει και διαχειρίζεται τα σχέδια αριθμοδότησης και τους αριθμούς. Το 
γεγονός ότι ένα πάροχος εκχώρησε μέσω σύμβασης σε συνδρομητή έναν αριθμό δεν 
περιορίζει ή προδικάζει το δικαίωμα των κρατών μελών να αφαιρούν δικαιώματα χρήσης 
αριθμών. Αυτή η δυνατότητα επιβεβαιώνεται επίσης από τα άρθρα 5, 6, παρ. 1) και 10 της 
οδηγίας 2002/20/ΕΕ ((οδηγία για την αδειοδότηση)2. Βάσει των ανωτέρω συνάγεται ότι ένας 
χρήστης έχει αποκλειστικό δικαίωμα να χρησιμοποιεί έναν αριθμό τηλεφώνου, αλλά το 
δικαίωμα αυτό δεν ισοδυναμεί με δικαίωμα ιδιοκτησίας του συνδρομητή ενός συγκεκριμένου 
αριθμού.  

Ανεξάρτητα από το θέμα των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας για αριθμούς τηλεφώνου, τα κράτη 
μέλη καλούνται να εξασφαλίζουν την πρόβλεψη φορητότητας αριθμών στους συνδρομητές  
σύμφωνα με το άρθρο 30 της οδηγίας περί καθολικής υπηρεσίας (2002/22/ΕΕ) όπως αυτή 
τροποποιήθηκε από την οδηγία 2009/136/ΕΚ.

Το αναθεωρημένο ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες έχει 
ενισχύσει τα δικαιώματα των καταναλωτών ως προς τη φορητότητα αριθμού με την απαίτηση 
στο άρθρο 30, παρ. 4 της οδηγίας περί καθολικής υπηρεσίας (USD) να υλοποιείται όσο το 
δυνατόν συντομότερα η φορητότητα των αριθμών, και, σε κάθε περίπτωση, θα ενεργοποιείται 
εντός μιας εργάσιμης ημέρας ο αριθμός των συνδρομητών που έχουν συνάψει συμφωνία για 
μεταφορά του αριθμού σε νέα επιχείρηση. Η φορητότητα αριθμού αποτελεί μεγάλη 
διευκόλυνση για την επιλογή του καταναλωτή και τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό σε 
ανταγωνιστικές αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Το άρθρο 30, παρ. 1 της οδηγίας USD 
προβλέπει ότι «Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλοι οι συνδρομητές κάτοχοι αριθμών που 

                                               
1 Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με 
κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών ( ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 
33)
2 Οδηγία 2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την 
αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 21).
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υπάρχουν στο εθνικό σχέδιο τηλεφωνικής αριθμοδότησης μπορούν, μετά από σχετική αίτηση, 
να διατηρούν τον (τους) αριθμό (-ούς) τους, ανεξαρτήτως της επιχείρησης που παρέχει την 
υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος I, Μέρος Γ». Η εν λόγω διάταξη 
θεσπίζει το γενικό δικαίωμα των συνδρομητών να καλύπτονται από τα κράτη μέλη, και οι 
περιορισμοί που ενδέχεται να επιβληθούν στη χρήση της φορητότητας ορίζονται κατά 
συνέπεια από το ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ και έχουν σχέση με το είδος της 
χρησιμοποιούμενης υποδομής (σταθερής ή κινητής), τη γεωγραφική θέση και τέλος την 
προϋπόθεση ότι χρειάζεται να ζητήσουν οι χρήστες να τύχουν της υπηρεσίας.

Μολονότι ένας πάροχος ενδέχεται να δώσει την προτεραιότητα στο συμφέρον του να 
εξασφαλίσει την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων, και ειδικότερα την πληρωμή της 
παρασχεθείσας υπηρεσίας, αυτό το συμφέρον δεν πρέπει να εμποδίζει την φορητότητα 
αριθμού. Επί πλέον, εάν ένας πάροχος ηλεκτρονικών επικοινωνιών αρνηθεί τη φορητότητα 
αριθμού σε περίπτωση ανεξόφλητων χρεών, άσχετα από οποιαδήποτε πιθανή αμφισβήτηση 
του χρέους από τον συνδρομητή, ο τελευταίος χάνει το δικαίωμά του για φορητότητα 
αριθμού που προβλέπει η ενωσιακή νομοθεσία εφόσον ο πάροχος ισχυρίζεται ότι υφίσταται 
απλήρωτος λογαριασμός. Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται μνεία στην πρόσφατη νομοθετική 
πρόταση της Επιτροπής για τον κανονισμό περί ενιαίας αγοράς των τηλεπικοινωνιών. Η εν 
λόγω πρόταση αποσαφηνίζει μεταξύ άλλων ότι η τακτοποίηση εκκρεμούντων λογαριασμών 
δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη φορητότητα αριθμού τηλεφώνου.

Το προαναφερθέν δικαίωμα έχει εφαρμοσθεί στην εθνική νομοθεσία της Ιταλίας και 
εναπόκειται στην εθνική ρυθμιστική αρχή (AGCOM) να εξασφαλίσει τη φορητότητα 
αριθμού.

Συμπέρασμα

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να βοηθήσει τον αναφέροντα σε αυτήν 
την μεμονωμένη περίπτωση. Ο αναφέρων πρέπει να έρθει σε επαφή με τις αντίστοιχες 
εθνικές αρχές1, σε περίπτωση που φρονεί ότι θίγονται τα δικαιώματά του βάσει της ιταλικής 
νομοθεσίας.

                                               

1 Η Εθνική ρυθμιστική αρχή (AGCOM) προβλέπει ειδικές διαδικασίες καταγγελίας καθώς 
και ένα τηλεφωνικό κέντρο επαφής (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Centro 
Direzionale, Isola B5 - 80143 Napoli, τηλ: 800 18 50 60 or +39-081.750.750, Fax +39-
081/7507616, info@agcom.it, http://www.agcom.it). Μπορεί κανείς να έλθει επίσης σε επαφή με την 
ειδική ιταλική αρχή για το χειρισμό μεμονωμένων διαφορών στις τηλεπικοινωνίες, ήτοι μια 
από τις τοπικές Co.Re.Com, περιφερειακές υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για τις διαφορές με 
τους καταναλωτές και τελικούς χρήστες σε θέματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.corecomitalia.it/, 
http://www.agcom.it/Default.aspx?message=contenuto&DCId=106. 


