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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas reikalauja, kad, siekiant užtikrinti vartotojų apsaugą, telefono ryšio (tiek 
judriojo, tiek fiksuotojo ryšio telefonų) sutartyse pusjuodžiu įskaitomu šriftu būtų aiškiai 
nurodyti visi įkainiai. Be to, prie kiekvieno įkainio turėtų būti palikta vieta kliento parašui, 
kad sąskaitos būtų išrašomos tik už tuos įkainius ir paslaugas, kuriuos klientas patvirtino 
parašu.

Peticijos pateikėjas taip pat reikalauja, kad telekomunikacijų įmonėms nebūtų leidžiama 
užblokuoti telefono numerių, kai klientai inicijuoja ginčą, ir kad numeriai būtų laikomi kliento 
nuosavybe, ypač kai jie priklauso įmonėms.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. liepos 15 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. lapkričio 29 d.

„Persvarsčius ES telekomunikacijų taisykles sugriežtinti su tarifų skaidrumu ir numerio 
perkeliamumu susijusių galutinių paslaugų gavėjų teisių reikalavimai ir atitinkami 
nacionalinių reguliavimo institucijų ir įmonių įpareigojimai šioje srityje. Valstybės narės turi 
užtikrinti, kad šių teisių ir įpareigojimų būtų laikomasi, o Komisija prižiūri teisės aktų 
įgyvendinimą.

– Sutarčių sąlygos ir mokesčiai
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Universaliųjų paslaugų direktyvos (Direktyvos 2002/22/ES) su pakeitimais, padarytais 
Direktyva 2009/136/EB, 20 straipsnyje pateiktas išsamus nuostatų, susijusių su, inter alia, 
būtiniausiomis sutarčių sąlygomis ir informacijos skaidrumu, rinkinys. Peticijos pateikėjo 
teiginiui, kad sutartyse turėtų būti nustatyti visi mokėtini mokesčiai, taikomas 20 straipsnio 1 
dalies d punktas, kuriame apibrėžta „informacija apie kainas ir tarifus bei priemones, 
kuriomis galima gauti naujausią informaciją apie visus taikomus tarifus ir techninės 
priežiūros mokesčius, siūlomus mokėjimo būdus ir jų sąnaudų skirtumus.“ Italija šį 
reikalavimą įgyvendino nacionalinės teisės aktuose, todėl bet kokias pretenzijas, susijusias su 
abonento ir jo telekomunikacijų paslaugų teikėjo sutartiniais santykiais, turi nagrinėti 
kompetentinga nacionalinės valdžios institucija, kuriai pagal nacionalinės teisės aktus pavesta 
stebėti telekomunikacijų operatorių elgesį rinkoje (it. AGCOM), ir galiausiai Italijos teismai.

– Telefono numeriai kaip kliento nuosavybė ir numerio perkeliamumas

Pagal Pagrindų direktyvos 2002/21/EB1 10 straipsnį nacionalinės reguliavimo institucijos turi 
kontroliuoti ir valdyti numeracijos planus ir numerius. Dėl to, kad paslaugų teikėjas pagal 
sutartį abonentui priskyrė numerį, neribojama ir nevaržoma valstybių narių teisė atimti 
numerių naudojimo teises. Šie įgaliojimai taip pat patvirtinti Direktyvos 2002/20/EB 
(Leidimų direktyvos2) 5 straipsnyje, 6 straipsnio 1 dalyje ir 10 straipsnyje. Iš to matyti, kad 
naudotojas turi išimtinę teisę naudotis telefono numeriu, tačiau ši teisė nėra abonento 
nuosavybės teisė į tam tikrą numerį.

Valstybės narės, neatsižvelgdamos į nuosavybės teisių į telefono numerius klausimą, privalo 
užtikrinti abonentų numerių perkeliamumą pagal Universaliųjų paslaugų direktyvos 
2002/22/ES su pakeitimais, padarytais Direktyva 2009/136/EB, 30 straipsnio nuostatas.

Pagal persvarstytą ES elektroninių ryšių reguliavimo sistemą sustiprintos su numerio 
perkeliamumu susijusios vartotojų teisės: Universaliųjų paslaugų direktyvos 30 straipsnio 4 
dalyje reikalaujama, kad numeriai būtų perkeliami per kuo trumpesnį laiką ir kad bet kuriuo 
atveju abonentų, sudariusių sutartį dėl telefono numerio perkėlimo į kitą įmonę, telefono 
numeris būtų aktyvinamas per vieną darbo dieną. Numerio perkeliamumas – labai svarbi 
priemonė, padedanti užtikrinti vartotojo pasirinkimo galimybes ir veiksmingą konkurenciją 
konkurencinėse elektroninių ryšių rinkose. Universaliųjų paslaugų direktyvos 30 straipsnio 1 
dalyje nustatyta, jog „valstybės narės užtikrina, kad visi nacionaliniame telefonų numeracijos 
plane nurodytus numerius turintys abonentai, kurie to pageidauja, galėtų išlaikyti savo 
numerį (-ius) nepriklausomai nuo paslaugą teikiančios įmonės pagal I priedo C dalies 
nuostatas.“ Šia nuostata įtvirtinta bendra valstybių narių abonentams užtikrinama teisė, todėl 
apribojimai, kuriuos galima nustatyti numerio perkėlimo srityje, apibrėžti ES reguliavimo 
sistemoje ir yra susiję su naudojamos infrastruktūros rūšimi (fiksuotasis ar judrusis ryšys), 
geografine padėtimi ir galiausiai su būtinybe vartotojams prašyti teikti paslaugą.

Nors paslaugų teikėjas gali teikti pirmenybę savo interesams užtikrinti sutartinių 
įsipareigojimų vykdymą, ypač suteiktų paslaugų apmokėjimą, šie interesai negali trukdyti 

                                               
1 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir 
paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (OL L 108, 2002 4 24, p. 33).
2 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/20/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir 
paslaugų leidimo (OL L 108, 2002 4 24, p. 21).
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galimybėms perkelti numerį. Be to, jei elektroninių ryšių paslaugų teikėjas galėtų atsisakyti 
perkelti telefono numerį dėl neapmokėtos skolos, abonentas, neatsižvelgiant į bet kokį galimą 
jo inicijuotą skolos užginčijimo procesą, netektų ES teisės aktuose nustatytos teisės perkelti 
telefono numerį tol, kol paslaugos teikėjas patvirtins, kad pateiktos sąskaitos neapmokėtos. 
Šiomis aplinkybėmis daroma nuoroda į Komisijos neseniai pateiktą pasiūlymą dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto dėl reglamento dėl bendrosios telekomunikacijų rinkos sukūrimo. 
Šiame pasiūlyme, inter alia, paaiškinama, kad neapmokėtų sąskaitų apmokėjimas neturėtų 
būti telefono numerio perkėlimo sąlyga.

Pirmiau minėta teisė įgyvendinta Italijos nacionalinės teisės aktuose, todėl numerio perkėlimą 
turi užtikrinti nacionalinė reguliavimo institucija (it. AGCOM).

Išvada

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, Komisija šiuo konkrečiu atveju negali padėti 
peticijos pateikėjui. Jei peticijos pateikėjas mano, kad nepaisoma jo pagal Italijos teisės aktus 
užtikrinamų teisių, jis turėtų kreiptis į atitinkamas nacionalinės valdžios institucijas.1“

                                               

1 Nacionalinėje reguliavimo institucijoje (it. AGCOM) nustatytos konkrečios skundų nagrinėjimo procedūros ir 
veikia kontaktinis centras (it. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Centro Direzionale, Isola B5-80143 
Neapolis, tel. 800 18 50 60 arba +39 081 750750, faksas +39 081 7507616, el. p. info@agcom.it, interneto 
svetainė http://www.agcom.it). Taip pat galima kreiptis į specialią Italijos valdžios instituciją, kuri nagrinėja 
pavienius telekomunikacijų srities ginčus, t. y. į vieną i š  vietos Co.Re.Com (regioninės institucijos, 
kompetentingos nagrinėti vartotojų ir galutinių paslaugų gavėjų ginčus dėl elektroninių ryšių) biurų, daugiau 
informacijos galima rasti adresais http://www.corecomitalia.it/ ir 
http://www.agcom.it/Default.aspx?message=contenuto&DCId=106.


