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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1778/2012, ktorú predkladá Gianluca Sciacchitano, taliansky štátny 
občan, o transparentných telefonických zmluvách

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície požaduje, aby sa v záujme ochrany spotrebiteľa v telefonických 
zmluvách (týkajúcich sa mobilných telefónov aj pevných liniek) jasne uvádzali všetky 
náklady čitateľným a hrubo zvýrazneným písmom. Vedľa každého výdavku by malo byť 
ponechané miesto na podpis klienta, aby bolo možné účtovať len tie náklady a služby, ktoré 
klient potvrdil svojím podpisom.

Predkladateľ petície takisto požaduje, aby sa telekomunikačným spoločnostiam zabránilo 
blokovať telefónne číslo v prípade, že klient začal spor, a aby sa telefónne čísla považovali za 
vlastníctvo klienta, najmä ak ide o podnikateľské čísla.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 15. júla 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 29. novembra 2013)

Revidovanými predpismi EÚ v oblasti telekomunikácií sa posilnili požiadavky týkajúce sa 
práva koncových používateľov na transparentnosť taríf a prenosnosť čísel a zodpovedajúce 
povinnosti národných regulačných orgánov a podnikov v tomto ohľade. Členské štáty musia 
zabezpečiť dodržiavanie týchto práv a povinností a Komisia monitoruje vykonávanie. 

– Zmluvné podmienky/poplatky
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Článok 20 smernice o univerzálnej službe (2002/22/EÚ), zmenenej smernicou 2009/136/ES, 
obsahuje súhrnný súbor ustanovení, ktoré sa okrem iného týkajú minimálnych zmluvných 
podmienok a transparentnosti informácií. Požiadavka predkladateľa petície, aby sa všetky 
splatné poplatky v plnom znení uvádzali v zmluvách, je zahrnutá v ustanoveniach článku 20 
ods. 1 písm. d): „[…] podrobnosti o cenách a tarifách vrátane prostriedkov, ktorými možno 
získať aktualizované informácie o všetkých platných tarifách a údržbárskych poplatkoch, 
ponúkané spôsoby platby a všetky rozdiely v nákladoch súvisiace so spôsobom platby […]“. 
Táto požiadavka bola začlenená do talianskych vnútroštátnych právnych predpisov, a preto sa 
všetkými sťažnosťami týkajúcimi sa zmluvných vzťahov účastníka s poskytovateľom 
telekomunikačných služieb má zaoberať príslušný vnútroštátny orgán poverený na základe 
vnútroštátnych predpisov úlohou monitorovať trhové správanie poskytovateľov 
telekomunikačných služieb (AGCOM), prípadne talianske súdy. 

– Telefónne číslo ako vlastníctvo klienta/prenosnosť čísla 

Podľa článku 10 smernice 2002/21/ES (rámcová smernica)1 zodpovedajú za kontrolu 
a riadenie číslovacieho plánu a čísel národné regulačné orgány. Skutočnosť, že poskytovateľ 
zmluvne pridelil účastníkovi číslo, neobmedzuje právo členských štátov na odňatie práv na 
používanie čísel ani nebráni vykonávaniu tohto práva. Táto právomoc je potvrdená aj 
ustanoveniami článku 5, článku 6 ods. 1 a článku 10 smernice 2002/20/ES (smernica 
o povolení)2. Z uvedených skutočností vyplýva, že používateľ má výlučné právo na 
používanie telefónneho čísla, toto právo však nie je totožné s právom účastníka na vlastníctvo 
konkrétneho čísla. 

Nezávisle od otázky vlastníckych práv na telefónne čísla sa od členských štátov vyžaduje, aby
zaistili poskytovanie prenosnosti čísel pre účastníkov podľa článku 30 smernice 
o univerzálnej službe (2002/22/EÚ) zmenenej smernicou 2009/136/ES.

Revidovaný regulačný rámec EÚ pre oblasť elektronickej komunikácie posilnil práva 
spotrebiteľov súvisiace s prenosnosťou čísla, a to tým, že v článku 30 ods. 4 smernice 
o univerzálnej službe predpisuje, že prenos čísel sa vykoná v čo najkratšom čase a v každom 
prípade musí byť účastníkom, ktorí uzatvorili zmluvu o prenose čísla do nového podniku, 
číslo aktivované do jedného pracovného dňa. Prenosnosť čísel je kľúčovým faktorom, ktorý 
uľahčuje voľbu spotrebiteľom a účinnú súťaž na konkurenčných trhoch elektronických 
komunikácií. V článku 30 ods. 1 smernice o univerzálnej službe sa stanovuje, že „členské 
štáty zabezpečia, aby si všetci účastníci s volacími číslami z národného telefónneho 
číslovacieho plánu, ktorí o to požiadajú, mohli v súlade s ustanoveniami prílohy I časti C 
ponechať svoje volacie čísla nezávisle od podniku, ktorý službu poskytuje“. Týmto 
ustanovením sa stanovuje všeobecné právo účastníkov, ktoré má byť zaručené členskými 
štátmi, a v regulačnom rámci EÚ sa vymedzujú obmedzenia, ktoré môžu byť uložené na 
využívanie prenosnosti, a vzťahujú sa na typ použitej infraštruktúry (pevnej alebo mobilnej), 
zemepisné miesto a napokon na povinnosť, aby používatelia, ktorí chcú túto službu využiť, 
o ňu požiadali.

                                               
1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre 
elektronické komunikačné siete a služby (Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 33).
2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/20/ES zo 7. marca 2002 o povolení na elektronické 
komunikačné sieťové systémy a služby (Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 21).
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Poskytovateľ môže uprednostniť svoj záujem o zabezpečenie vykonávania zmluvných 
záväzkov, predovšetkým platieb za poskytnuté služby, tento záujem však nesmie brániť 
prenosnosti čísla. Navyše, keby poskytovateľ elektronickej komunikácie mohol odmietnuť 
prenosnosť čísla v prípade nezaplatených dlhov, a to bez ohľadu na prípadné spochybnenie 
dlhu zo strany účastníka, účastník by tým bol zbavený práva na prenosnosť čísla, 
vyplývajúceho z práva EÚ, po celé obdobie, v ktorom si poskytovateľ sťažuje na existenciu 
neuhradenej faktúry. V tejto súvislosti sa odkazuje na nedávny legislatívny návrh nariadenia 
Komisie o jednotnom európskom trhu s elektronickými komunikáciami. V tomto návrhu sa 
okrem iného vysvetľuje, že urovnanie sporu týkajúceho sa neuhradených účtov by nemalo byť 
podmienkou prenosu telefónneho čísla.

Uvedené právo bolo začlenené do talianskych vnútroštátnych predpisov a za zabezpečenie 
prenosnosti čísla zodpovedá národný regulačný orgán (AGCOM).

Záver

Vzhľadom na uvedené skutočnosti Komisia nie je v takej pozícii, aby mohla pomôcť 
predkladateľovi petície v tomto konkrétnom prípade. Ak má predkladateľ petície pocit, že 
podľa talianskych právnych predpisov nie sú rešpektované jeho práva, mal by sa obrátiť na 
príslušné národné orgány1.

                                               

1 Národný regulačný orgán AGCOM umožňuje osobitný postup podania sťažnosti a prevádzkuje kontaktné centrum 
(Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Centro Direzionale, Isola B5 - 80143 Napoli, tel.: 800 18 50 60 alebo +39-
081 750 750, fax +39-081/7507616, info@agcom.it, http://www.agcom.it). Takisto je možné obrátiť sa na osobitný taliansky 
orgán na riešenie individuálnych sporov v oblasti telekomunikácie, teda na niektorú z miestnych pobočiek Co.Re.Com, –
regionálnych orgánov oprávnených riešiť spory spotrebiteľov a koncových používateľov týkajúce sa telekomunikácii, ďalšie 
informácie sú dostupné na adrese http://www.corecomitalia.it/, 
http://www.agcom.it/Default.aspx?message=contenuto&DCId=106.


