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Относно: Петиция 1243/2007, внесена от S.M. (с италианско гражданство) 
относно тарифите, наложени от италианските мобилни оператори

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията привлича вниманието върху многобройните тарифи на 
мобилните оператори в Италия. С навлизането на пазара на мобилните телефони е 
станало невъзможно по телефонния номер на лицето, което осъществява повикването, 
да се разбере кой е неговият мобилен оператор. По време на обаждането доставчиците 
също не поясняват кой е операторът на лицето, което осъществява повикването. Ако 
мобилният оператор на лицето, което осъществява повикването, не е известен, 
получателят на повикването не може да знае тарифата, по която този оператор таксува 
обаждането, нито тарифата, прилагана от собствения му доставчик за обаждането. По 
този начин мобилните оператори могат да налагат високи тарифи за свързване с други 
доставчици. Вносителят на петицията счита това за измама.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 28 април 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 26 септември 2008 г.

Вносителят на петицията повдига въпроса за липсата на информация за потребителите 
по отношение на цените на разговорите по мобилни телефони в Италия. Той се оплаква 
от това, че по време на разговора операторите не съобщават кой е операторът, 
обслужващ лицето, извършило повикването. Това би могло да доведе до невъзможност 
за потребителите да проверяват коректността на сметките си за телефонни разговори.

Цените за повикване на мобилен номер (от фиксиран или мобилен телефон) могат да 
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варират значително, в зависимост от следните елементи:

(1) вид на договора/тарифния план, с който е свързано лицето, извършващо 
повикването (за потребители на фиксирани и мобилни услуги);

(2) дали повиканият номер принадлежи на същия мобилен оператор като този на 
лицето, извършващо повикването (повиквания в мрежата в сравнение с 
повиквания извън мрежата);

(3) цената, начислявана от мобилните оператори за терминиране на повикване в 
тяхната мрежа (в случай на повикване от фиксирани мрежи или мобилни 
повиквания от други мрежи)

Възможните комбинации от горните три елемента са много и следователно тарифите, 
заплащани от потребителите за мобилните повиквания могат да варират значително. 
Например, в Италия четирите мобилни оператора имат (средно) 10 различни тарифни 
плана и за всеки от тях има различни цени за повикванията до фиксирани мрежи, 
мобилни повиквания в мрежата и за повиквания към мобилни номера, които 
принадлежат на някои от останалите три мобилни оператори.

Освен това възможността за пренасянето на номера е довело до положение, в което 
мобилните оператори вече не могат да бъдат идентифицирани по кодовия номер 
(първите числа), които първоначално са били заложени в националния план за 
номерата.

Въпросът за прозрачността на тарифите, повдигнат от вносителя на петицията, може да 
бъде разделен на две части: (1) прозрачността на тарифите за потребителите като цяло; 
(2) информацията за действителната стойност на всяко повикване към мобилните 
мрежи.

По отношение на първия въпрос, съгласно член 21 от Директивата за универсалната 
услуга (УУ), страните-членки трябва да гарантират, че на крайните потребители и 
клиентите се предоставя прозрачна и актуална информация за приложимите цени и 
тарифи. Тъй като Директивата за универсалната услуга изисква спазването на 
минимален набор от правила за защита на потребителя (вж. съображения 30 и 49 и член
20, 21 и 22 от Директивата за универсалната услуга), страните-членки могат да налагат 
допълнителни задължения за защита на потребителя на национално ниво, в 
съответствие с правото на Общността, с цел справяне с определена ситуация на пазара.

Италия надлежно е транспонирала Директивата за универсалната услуга относно 
прозрачността на тарифите: операторите, които доставят фиксирани и мобилни 
комуникационни услуги, са задължени да предоставят на потребителите ясна и 
актуална информация относно тарифите в момента на сключването на договорите, 
както и да публикуват цялата релевантна информация на своите уебсайтове. 
Информацията следва да е съобразена със стандартен формат, изготвен от националния 
регулиращ орган (AGCOM). Създадени са препратки от уебсайта на AGCOM към 
уебстраниците на операторите, даващи информация относно тарифите 
(www.agcom.it/operatori/operatori_tariffe.htm).

Вторият въпрос засяга факта, че потребителят не е наясно относно това към коя мрежа 
се прехвърля неговото повикване и съответно не е в състояние да разбере кои 
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повиквания са в неговата мрежа и кои не, а общата информация за тарифата не му 
позволява да разбере колко точно заплаща за всяко повикване. Освен това „по време на 
повикването” той не получава никаква информация относно цената на всяко отделно 
обаждане.

Въпреки че настоящата регулаторна рамка на ЕС не налага въвеждането на конкретни 
задължителни мерки за прозрачност, свързани с повиквания към прехвърлени номера, 
мобилните оператори са въвели механизми за увеличаване на прозрачността за 
потребителите по отношение на мобилните повиквания, в изпълнение на национална 
регулаторна мярка или саморегулиране в сектора.

Например, в Белгия клиентите на основния мобилен оператор получават „гласов 
сигнал” за повикванията извън мрежата. В Италия потребителите могат да получат 
информация за мрежата, която в момента ползва даденият мобилен номер, като се 
обадят на специален безплатен номер (412.116). Отново обръщаме внимание, че ако 
дадена страна-членка счете за необходимо, тя може да наложи спазването на 
определени задължения в съответствие с правото на Общността.

Вносителят на петицията предполага, че е възможно да бъде извършена измама, като 
операторите могат да начисляват „високи такси за връзка с други оператори”. 

Проблемът е свързан с прозрачността на тарифите преди извършване на повикването 
(за което вече стана дума по-горе) и с последващата проверка на действителната 
стойност на всяко повикване, извършено към мобилни номера. Тук трябва да бъде 
споменато, че много от италианските мобилни оператори дават възможност на 
потребителите да разберат какъв е оставащият кредит от предплатените им карти след 
всяко повикване. Тази услуга е безплатна. Освен това операторите трябва да се 
съобразяват с регулаторните мерки на AGCOM за качеството на услугите, в това число 
и за начисляваните суми.

Комисията е наясно, че потребителите могат да се окажат в ситуации, в които тарифите 
и другите условия, приложими за телекомуникационните услуги, не са достатъчно 
прозрачни за тях. Ето защо предложенията за реформа на настоящата регулаторна
рамка за електронните комуникации, одобрена от Комисията на 13 ноември 2007 г.1 , 
които понастоящем са в процес на обсъждане с Европейския парламент и Съвета, 
включват допълнителни гаранции в това отношение. В предложенията е пояснено, че 
информацията за цените трябва да бъде публикувана в лесно достъпна форма. Като 
допълнителна предпазна мярка може да се изисква информацията за тарифите да бъде 
предоставяна в момента и на мястото на закупуване на услугата, за да се гарантира, че 
потребителите са напълно информирани за ценовите условия.

                                                       
1 COM(2007)696 окончателен. Доклад относно резултата от прегледа на регулаторната рамка на ЕС за 
електронни съобщителни мрежи и услуги в съответствие с Директива 2002/21/ЕО и Резюме на 
предложенията за реформа за 2007 г.


