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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1243/2007 af S.M., italiensk statsborger, om de takster, italienske 
mobiltelefonudbydere beregner sig

1. Sammendrag

Andrageren gør opmærksom på, at de italienske mobiltelefonudbyderes takster udgør en 
jungle. Efter indførelsen af mobiltelefoni er det ikke længere muligt at læse ud af den 
opkaldende abonnents nummer, hvilken telefonudbyder han/hun bruger. Udbyderne gør det 
heller ikke klart under et opkald, hvilken udbyder den opkaldende abonnent er blevet 
forbundet med. Hvis den opkaldende abonnents telefonudbyder er ukendt, kan den opkaldte 
abonnent hverken få oplyst, hvilken takst denne telefonudbyder beregner sig, eller hvilket 
beløb hans/hendes egen udbyder vil opkræve for opkaldet. Mobiltelefonudbydere kan således 
beregne sig høje takster for opkald til andre udbydere. Andrageren betragter dette som en 
form for svig.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28. april 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 26. september 2008.

"Andrageren henviser til de manglende forbrugeroplysninger angående takster for 
mobiltelefonopkald i Italien. Andrageren klager især over, at udbyderne ikke under et opkald 
gør det klart, hvilken udbyder den opkaldende abonnent er blevet forbundet med. Dette kan 
også betyde, at forbrugerne ikke kan kontrollere, om opkaldende faktureres korrekt.

Prisen for et telefonopkald til en mobiltelefon (fra en fastnettelefon eller en mobiltelefon) kan 
variere meget afhængigt af følgende aspekter:

(1) den opkaldendes abonnementstype (for brugere af både fastnettelefoner og 
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mobiltelefoner),
(2) om det nummer, der ringes op til, tilhører den samme mobiloperatør som det, der ringes op 
fra (opkald på samme net i forhold til opkald til et andet net),
(3) den pris, der opkræves af mobiloperatøren for at afslutte opkaldet på dennes netværk (i 
tilfælde af opkald fra fastnet eller fra mobiltelefoner fra et andet mobilnet).
Der findes ganske mange kombinationer af disse tre elementer, og derfor er der stor forskel på
de priser, som brugerne betaler for mobilopkald. I Italien tilbyder de fire mobiloperatører
f.eks. (i gennemsnit) 10 forskellige abonnementstyper, og for hvert abonnement er der 
forskellige priser for opkald til fastnet, til mobiltelefoner på eget net og for opkald til 
mobilnumre, som hører til et af de tre andre mobilnetværk.

Nummerportabiliteten har desuden betydet, at mobiloperatørerne ikke længere kan kendes på 
det kodenummer (de første cifre), som oprindeligt blev fastlagt i den nationale 
telefonnummerplan.
Problemet angående taksternes manglende gennemsigtighed, som andrageren henviser til, kan 
opdeles i to punkter: (1) forbrugernes adgang til gennemsigtige takster overordnet set, og (2) 
oplysninger om den faktiske pris for hvert enkelt opkald til et mobilnetværk.

Med hensyn til det første punkt skal medlemsstaterne i henhold til artikel 21 i 
forsyningspligtdirektivet sikre, at slutbrugerne og forbrugerne har adgang til gennemsigtige 
og opdaterede oplysninger om gældende priser og takster. Da forsyningspligtdirektivet 
fastsætter en række minimumskrav for forbrugerbeskyttelse (se betragtning 30 og 49 samt 
artikel 20, 21 og 22 i forsyningspligtdirektivet) har medlemsstaterne i overensstemmelse med 
fællesskabsretten også mulighed for at gennemføre yderligere foranstaltninger til 
forbrugerbeskyttelse på nationalt plan med henblik på at imødekomme en specifik situation på 
markedet.

Italien har behørigt gennemført forsyningspligtdirektivet angående gennemsigtige takster.
Operatører, som tilbyder fastnettelefoni og mobiltelefoni, er forpligtet til at oplyse 
forbrugerne om de gældende takster i forbindelse med tegning af abonnementer og til at 
offentliggøre alle relevante oplysninger på deres respektive websteder. Oplysningerne skal 
fremlægges i det format, som den nationale regulerende myndighed (AGCOM) har fastsat. På 
AGCOM's websted findes der også links til operatørens websteder med takstoplysninger 
(www.agcom.it/operatori/operatori_tariffe.htm).

Det andet punkt omhandler det faktum, at forbrugeren ikke ved, hvilket netværk der kaldes op 
til, og derfor kan de ikke vide, om de foretager et opkald til samme net eller et andet net, 
hvilket gør det umuligt for dem at finde den faktiske pris for opkaldet på baggrund af de 
almindelige takstoplysninger. Desuden modtager forbrugeren under opkaldet ingen 
oplysninger angående den faktiske pris for hvert opkald.
Selvom de nuværende EU-rammebestemmelser ikke indeholder specifikke 
gennemsigtighedsforanstaltninger angående opkald til porterede numre, har flere 
mobiloperatører indført mekanismer til at højne gennemsigtigheden for forbrugernes 
mobiltelefonopkald som en opfølgning på en national lovgivningsforanstaltning eller 
selvregulering i industrien.

I Belgien modtager forbrugerne hos den største mobiloperatør f.eks. et "stemmesignal", hvis 
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der ringes op til et andet net. I Italien kan brugerne hente oplysninger om, hvilket netværk et 
specifikt mobilnummer anvender, ved at ringe til et gratis telefonnummer (412.116). Også i 
dette tilfælde kan medlemsstaten i overensstemmelse med fællesskabsretten, hvis den finder 
det nødvendigt, indføre særlige bestemmelser.

Andrageren påstår også, at der er tale om svig, idet mobiltelefonudbydere kan "beregne sig 
høje takster for opkald til andre udbydere".

Dette problem angår gennemsigtigheden af taksterne, inden opkaldet foretages (som også 
behandles ovenfor), og den efterfølgende kontrol af den faktiske pris for hvert enkelt opkald, 
der er foretaget til mobiltelefonnumre. Her bør det bemærkes, at mange af de italienske 
mobiloperatører giver brugerne mulighed for at kontrollere den resterende kredit, der er 
tilbage på deres forudbetalte kort efter hvert opkald. Denne tjeneste er gratis. Operatørerne 
skal desuden overholde AGCOM's reguleringsforanstaltninger for kvaliteten af tjenesterne, 
herunder fakturering.

Kommissionen anerkender ikke desto mindre, at forbrugerne i visse situationer føler, at de 
ikke kan gennemskue taksterne eller andre betingelser for telekommunikationstjenesterne.
Derfor indeholder forslagene til en revision af de nuværende rammebestemmelser for 
elektronisk kommunikation, som blev vedtaget af Kommissionen den 13. november 20071, 
yderligere garantier i denne henseende. Forslagene præciserer navnlig, at oplysningerne om 
priser skal offentliggøres i et lettilgængeligt format. Som en ekstra sikkerhed kan operatørerne 
pålægges at fremlægge oplysninger om takster ved selve købet for at sikre, at forbrugerne er 
fuldt ud underrettet om prisbetingelserne."

                                               
1 KOM(2007)0696. Rapport om resultatet af den i direktiv 2002/21/EF foreskrevne revision af EU's regelsæt for 
elektroniske kommunikationsnet og tjenester samt resumé af 2007-reformforslagene.
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