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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1778/2012, adresată de Gianluca Sciacchitano, de cetățenie italiană, 
privind contractele de telefonie transparente

1. Rezumatul petiției

Pentru asigurarea protecției consumatorilor, petiționarul solicită ca toate costurile din 
contractele de telefonie (atât mobile, cât și fixe) să fie indicate prin caractere lizibile, 
evidențiate prin îngroșare. Lângă fiecare cost ar trebui să existe un spațiu rezervat semnăturii 
clientului, astfel încât doar costurile și serviciile contrasemnate de client să poată fi facturate.

De asemenea, petiționarul solicită ca societăților de telefonie să li se interzică să blocheze 
numerele de telefon în caz de litigiu cu un client și ca acestea să fie considerate proprietatea 
clientului, în special când este vorba de numere de serviciu.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 iulie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 29 noiembrie 2013

Normele revizuite ale UE în domeniul telecomunicațiilor au consolidat cerințele în ceea ce 
privește drepturile utilizatorilor finali la transparența tarifelor și la transferabilitatea numerelor 
de telefon și obligațiile corespunzătoare ale autorităților naționale de reglementare și ale 
întreprinderilor în acest sens. Statele membre trebui să se asigure că aceste drepturi și obligații 
sunt respectate, în timp ce Comisia monitorizează punerea în aplicare. 

- Termeni/taxe contractuale
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Articolul 20 din Directiva privind serviciul universal (2002/22/UE) astfel cum a fost 
modificată de Directiva 2009/136/CE conține un set complet de dispoziții privind, printre 
altele, condițiile minime contractuale și transparența informațiilor. Solicitarea petiționarului 
potrivit căreia toate taxele exigibile ar trebui prevăzute complet în contracte este acoperită de 
articolul 20 alineatul (1) litera (d): „ [...] informații despre prețurile și tarifele practicate, 
mijloacele prin care se pot obține informații actualizate privind toate tarifele aplicabile și 
cheltuielile pentru întreținere, metodele de plată puse la dispoziție și orice diferențe de costuri 
implicate de metodele de plată [...]; această obligație a fost pună în aplicare în legislația 
națională din Italia și, prin urmare, este responsabilitatea autorității naționale competente, 
însărcinată cu monitorizarea comportamentului pe piață al operatorilor de telecomunicații 
(AGCOM), și, eventual, a instanțelor italiene să trateze orice cerere legată de relațiile 
contractuale ale unui abonat cu furnizorul său de telecomunicații. 

- Numerele de telefon ca proprietate a clientului/ transferabilitatea numerelor de telefon 

În conformitate cu articolul 10 din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru)1, este 
responsabilitatea autorităților naționale de reglementare să controleze și să gestioneze 
planurile de numerotație și numerele. Faptul că unui abonat i-a fost desemnat prin contract un 
număr de către furnizorul său nu limitează sau nu împiedică dreptul statelor membre de a 
retrage drepturile de utilizare pentru numere. O astfel de împuternicire este confirmată, de 
asemenea, de articolul 5, articolul 6 alineatul (1) și articolul 10 din Directiva 2002/20/CE 
(Directiva privind autorizarea)2. Din cele menționate mai sus, rezultă că un utilizator are un 
drept exclusiv de a folosi un număr de telefon, dar acest drept nu înseamnă un drept de 
proprietate al abonatului asupra unui anumit număr. 

Independent de chestiunea legată de drepturile de proprietate privind numerele de telefon, 
statele membre trebuie să asigure abonaților furnizarea transferabilității numerelor de telefon 
în conformitate cu articolul 30 din Directiva privind serviciul universal (2002/22/UE), astfel 
cum a fost modificată de Directiva 2009/136/CE.

Cadrul de reglementare revizuit al UE pentru comunicații electronice consolidează drepturile 
consumatorului în ceea ce privește transferabilitatea numerelor de telefon impunând, în 
articolul 30 alineatul (4) din Directiva privind serviciul universal, ca portabilitatea numerelor 
să fie executată într-un termen cât mai scurt și impunând ca, în orice caz, abonaților care au 
încheiat un acord pentru portarea unui număr către o altă întreprindere să li se activeze 
numărul în termen de o zi lucrătoare. Transferabilitatea numărului este un element 
determinant pentru opțiunea consumatorului și pentru concurența efectivă de pe piețele 
competitive de comunicații electronice. Articolul 30 alineatul (1) din Directiva privind 
serviciul universal prevede că „[s]tatele membre se asigură că toți abonații cărora le-au fost 
alocate numere din planul național de numerotație telefonică își pot păstra numărul 
(numerele), la cerere, indiferent de întreprinderea care furnizează serviciul, în conformitate cu 
dispozițiile din anexa I partea C”. Aceste dispoziții stabilesc un drept general pentru abonați 
care trebuie asigurat de către statele membre, iar limitările care ar putea fi impuse folosirii 
                                               
1 Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de 
reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice (JO L 108, 24.4.2002, p. 33).
2 Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea rețelelor 
și serviciilor de comunicații electronice (JO L 108, 24.4.2002, p. 21).
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transferabilității sunt astfel definite de cadrul de reglementare al UE și au legătură cu tipul de 
infrastructură utilizată (fixă sau mobilă), locația geografică și, în cele din urmă, necesitatea ca 
utilizatorii să solicite serviciul pentru a-l obține.

Deși un furnizor ar putea acorda prioritate interesului său pentru a se asigura executarea 
obligațiilor contractuale, în special plata unui serviciu furnizat, acest interes nu trebuie să 
împiedice transferabilitatea numerelor de telefon. În plus, dacă un furnizor de comunicații 
electronice ar putea refuza transferabilitatea numerelor de telefon în cazul unor datorii 
neplătite, indiferent de orice eventuală contestație a datoriei din partea abonatului, abonatul ar 
fi privat de dreptul său la transferabilitatea numerelor de telefon stabilit de legislația UE, atâta 
timp cât furnizorul pretinde existența unui facturi neplătite. În acest context, se face trimitere 
la propunerea legislativă recentă a Comisiei de regulament privind piața unică a 
telecomunicațiilor. Propunerea respectivă, printre altele, clarifică faptul că achitarea facturilor 
neplătite nu ar trebui să fie o condiție pentru transferul unui număr de telefon.

Dreptul sus-menționat a fost implementat în legislația națională în Italia și este 
responsabilitatea autorității naționale de reglementare (AGCOM) să asigure transferabilitatea 
numerelor de telefon.

Concluzie

În lumina celor de mai sus, Comisia nu este în măsură să acorde asistență petiționarului în 
acest caz specific. Petiționarul ar trebui să ia legătura cu autoritățile naționale relevante1, în 
cazul în care consideră că drepturile sale nu sunt respectate în conformitate cu legislația 
italiană.

                                               

1 Autoritatea națională de reglementare, AGCOM, prevede proceduri specifice de depunere de plângeri, precum 
și un centrul de contact (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Centro Direzionale, Isola B5 - 80143 
Napoli, tel: 800 18 50 60 sau +39-081.750.750, fax +39-081/7507616, info@agcom.it, http://www.agcom.it). De 
asemenea, se poate lua legătura cu autoritatea italiană specifică pentru gestionarea litigiilor individuale în 
telecomunicații, adică unul dintre Co.Re.Com local, organismele regionale competente pentru litigii ale 
consumatorilor ș i  ale utilizatorilor finali privind comunicațiile electronice, informații suplimentare sunt 
disponibile la http://www.corecomitalia.it/, http://www.agcom.it/Default.aspx?message=contenuto&DCId=106.


