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Θέμα: Αναφορά 1243/2007, του S.M., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με τις 
χρεώσεις που του επιβλήθηκαν από εταιρείες παροχής υπηρεσιών κινητής 
τηλεφωνίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει τη ζούγκλα των χρεώσεων από τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών 
κινητής τηλεφωνίας στην Ιταλία. Από την εισαγωγή της φορητότητας, δεν είναι πλέον εφικτό 
να διαπιστωθεί από τον αριθμό του καλούντος η εταιρεία παροχής κινητής τηλεφωνίας που 
χρησιμοποιεί. Επίσης, οι εταιρείες δεν διευκρινίζουν κατά τη διάρκεια της κλήσης με ποια 
εταιρεία έχει συνδεθεί ο καλών. Εάν η εταιρεία παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας του 
καλούντος δεν είναι γνωστή, ο δέκτης δεν μπορεί να γνωρίζει ούτε τη χρέωση που 
επιβάλλεται από την εν λόγω εταιρεία ούτε το ποσό που θα χρεωθεί από τη δική του εταιρεία 
για την κλήση αυτή. Κατ’ αυτό τον τρόπο, οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών κινητής 
τηλεφωνίας μπορούν να επιβάλλουν υψηλές χρεώσεις για τη σύνδεση με άλλες εταιρείες. Ο 
αναφέρων θεωρεί ότι αυτό συνιστά μια μορφή εξαπάτησης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Απριλίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Σεπτεμβρίου 2008.

Ο αναφέρων παραπέμπει στην έλλειψη ενημέρωσης των καταναλωτών σχετικά με την 
τιμολόγηση των κλήσεων κινητής τηλεφωνίας στην Ιταλία. Ειδικότερα, ο αναφέρων 
διαμαρτύρεται ότι οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας δεν διευκρινίζουν 
κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης κλήσης με ποια εταιρεία παροχής έχει συνδεθεί ο 
καλών. Αυτό ενδέχεται επίσης να προκαλέσει την αδυναμία των καταναλωτών να 
διαπιστώσουν εάν οι κλήσεις έχουν χρεωθεί σωστά.

Η τιμολόγηση κλήσης προς κινητό τηλέφωνο (από σταθερή ή κινητή συσκευή τηλεφώνου) 
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ενδέχεται να ποικίλλει σημαντικά βάσει των παρακάτω στοιχείων: 

(1) μορφή συμβολαίου/πρόγραμμα τιμολόγησης που έχει υπογράψει ως συνδρομητής ο 
καλών (για χρήστες τόσο σταθερής όσο και κινητής τηλεφωνίας),

(2) το κατά πόσο ο κληθείς αριθμός ανήκει στον ίδιο φορέα κινητής τηλεφωνίας με αυτόν του 
καλούντος (ενδοδικτυακές κλήσεις σε σύγκριση με κλήσεις μεταξύ διαφορετικών δικτύων),

(3) το κόστος χρέωσης από το φορέα κινητής τηλεφωνίας για την πραγματοποίηση κλήσης 
στο δίκτυό του (σε περίπτωση κλήσεων από σταθερή συσκευή ή κλήσεων μεταξύ 
διαφορετικών δικτύων)
Οι πιθανοί συνδυασμοί των άνωθεν τριών στοιχείων είναι πολυάριθμοι και, κατά συνέπεια, οι 
χρεώσεις τις οποίες πληρώνουν οι χρήστες για κλήσεις κινητής τηλεφωνίας μπορεί να 
ποικίλλουν σημαντικά. Για παράδειγμα, στην Ιταλία οι τέσσερις φορείς κινητής τηλεφωνίας 
έχουν (κατά μέσο όρο) 10 διαφορετικά προγράμματα τιμολόγησης και για το καθένα εξ 
αυτών υπάρχουν διαφορετικές τιμές για κλήσεις σε δίκτυα σταθερών τηλεφώνων, για
ενδοδικτυακές κλήσεις και για κλήσεις προς αριθμό κινητού τηλεφώνου ενός εκ των τριών 
άλλων δικτύων.

Επιπροσθέτως, η φορητότητα αριθμού έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία αναγνώρισης του 
φορέα κινητής τηλεφωνίας από τον κωδικό αριθμό (τα πρώτα ψηφία) που είχε αρχικά οριστεί 
στο εθνικό σχέδιο αριθμοδότησης.
Το ζήτημα της τιμολογιακής διαφάνειας που εγείρει ο αναφέρων μπορεί να χωριστεί σε δύο 
διαφορετικά σημεία: (1) την τιμολογιακή διαφάνεια της οποίας χαίρουν οι καταναλωτές εν 
γένει, (2) την πληροφόρηση σχετικά με το πραγματικό κόστος κάθε κλήσης σε δίκτυα 
κινητής τηλεφωνίας.
Αναφορικά με το πρώτο ζήτημα, σύμφωνα με το άρθρο 21 της οδηγίας για την καθολική 
υπηρεσία (ΚΥ) τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν τη διάθεση ξεκάθαρης και 
ενημερωμένης πληροφόρησης σχετικά με τις εφαρμοστέες τιμές και τιμολογήσεις προς 
τελικούς χρήστες και καταναλωτές. Επιπλέον, εφόσον η οδηγία για την καθολική υπηρεσία 
προβλέπει ένα ελάχιστο σύνολο κανόνων σχετικά με την προστασία του καταναλωτή (βλέπε 
αιτιολογικά 30 και 49 και άρθρα 20, 21 και 22 της οδηγίας για την καθολική υπηρεσία), το 
κράτος μέλος μπορεί να επιβάλλει περαιτέρω υποχρεώσεις για την προστασία του 
καταναλωτή σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, προκειμένου να 
αντιμετωπίσει μια συγκεκριμένη κατάσταση στην αγορά. 

Η Ιταλία έχει μεταφέρει δεόντως την οδηγία ΚΥ σχετικά με την τιμολογιακή διαφάνεια: οι 
φορείς σταθερής και κινητής τηλεφωνίας υποχρεούνται να παρέχουν σαφείς και 
ενημερωμένες πληροφορίες στους χρήστες, όσον αφορά τις τιμές κατά τη χρονική στιγμή της 
σύναψης των συμβολαίων καθώς και να δημοσιοποιούν όλες τις σχετικές πληροφορίες στους 
αντίστοιχους ιστότοπούς τους. Οι πληροφορίες πρέπει να ακολουθούν ένα πρότυπο που έχει 
οριστεί από την εθνική κανονιστική αρχή (AGCOM). Έχουν επίσης δημιουργηθεί σύνδεσμοι 
από τον ιστότοπο της AGCOM προς τους ιστότοπους των φορέων τηλεφωνίας σχετικά με 
πληροφορίες τιμολόγησης (www.agcom.it/operatori/operatori_tariffe.htm). 

Το δεύτερο ζήτημα αφορά το γεγονός ότι ο καταναλωτής δεν γνωρίζει το κληθέν δίκτυο και 
συνεπώς, δεν μπορεί να αναγνωρίσει κλήσεις εντός και εκτός του ίδιου δικτύου και να 
συναγάγει από τις γενικές τιμολογιακές πληροφορίες το πραγματικό κόστος κάθε κλήσης. 
Επιπροσθέτως, «κατά τη διάρκεια της κλήσης» δεν λαμβάνει οιαδήποτε πληροφόρηση 
σχετικά με το πραγματικό κόστος κάθε κλήσης. 

http://www.agcom.it/operatori/operatori_tariffe.htm
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Παρόλο που το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ δεν προβλέπει συγκεκριμένα 
υποχρεωτικά μέτρα για τη διαφάνεια των κλήσεων προς αριθμούς που έχουν μεταφερθεί από 
ένα φορέα σε άλλον, οι φορείς κινητής τηλεφωνίας έχουν εφαρμόσει μηχανισμούς για την 
αυξανόμενη διαφάνεια προς τον καταναλωτή των κλήσεων κινητής τηλεφωνίας, ως συνέχεια 
σε ένα εθνικό κανονιστικό μέτρο ή σε βιομηχανική αυτορρύθμιση. 

Για παράδειγμα, στο Βέλγιο οι χρήστες του βασικού φορέα κινητής τηλεφωνίας λαμβάνουν 
ένα «φωνητικό σήμα» σε περίπτωση κλήσεων διαφορετικού δικτύου. Στην Ιταλία, οι χρήστες 
μπορούν να λάβουν πληροφόρηση σχετικά με το χρησιμοποιούμενο δίκτυο από συγκεκριμένο 
αριθμό κινητής τηλεφωνίας, καλώντας ατελώς έναν ειδικό αριθμό (412.116). Και σε αυτό το 
σημείο, εάν τα κράτη μέλη θεωρήσουν απαραίτητο να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένα 
ζητήματα, μπορούν να επιβάλλουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις, σύμφωνα με το κοινοτικό 
δίκαιο.
Ο αναφέρων ισχυρίζεται επίσης ότι υφίσταται ενδεχόμενο εξαπάτησης από την πλευρά των 
φορέων κινητής τηλεφωνίας, οι οποίοι μπορούν να επιβάλλουν «υψηλές χρεώσεις για τη 
σύνδεση με άλλες εταιρείες».

Το πρόβλημα συνδέεται με την τιμολογιακή διαφάνεια πριν από την πραγματοποίηση
κλήσεων (που αναλύθηκε ήδη ανωτέρω) και τον εκ των υστέρων έλεγχο του πραγματικού 
κόστους κάθε κλήσης που πραγματοποιήθηκε σε κινητά τηλέφωνα. Σε αυτό το σημείο αξίζει
να σημειωθεί ότι πολλοί φορείς κινητής τηλεφωνίας στην Ιταλία δίνουν τη δυνατότητα στους 
χρήστες να ενημερωθούν για την εναπομένουσα πίστωση προπληρωμένων καρτών έπειτα
από κάθε κλήση. Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται ατελώς. Επιπροσθέτως, οι φορείς 
υποχρεούνται να συμμορφωθούν με τα κανονιστικά μέτρα της AGCOM αναφορικά με το 
επίπεδο των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης και της τιμολόγησης. 

Εντούτοις, η Επιτροπή γνωρίζει ότι οι καταναλωτές ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με 
καταστάσεις στις οποίες η τιμολόγηση και άλλες συνθήκες που εφαρμόζονται στις υπηρεσίες 
τηλεπικοινωνιών δεν είναι απολύτως σαφείς για εκείνους. Συνεπώς, οι εισηγήσεις για την 
αναθεώρηση του παρόντος κανονιστικού πλαισίου σχετικά με τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 
που υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή στις 13 Νοεμβρίου 20071 και συζητούνται επί του 
παρόντος με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο περιλαμβάνουν περαιτέρω 
εγγυήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Οι εισηγήσεις αποσαφηνίζουν ιδίως ότι η 
πληροφόρηση σχετικά με την τιμολόγηση πρέπει να δημοσιοποιείται σε  εύκολα προσβάσιμη
μορφή. Ως πρόσθετο μηχανισμό ασφαλείας, η σχετική πληροφόρηση μπορεί να ζητηθεί κατά 
τη στιγμή και στον τόπο αγοράς ώστε να διασφαλισθεί ότι οι καταναλωτές είναι πλήρως 
ενήμεροι για τις τιμολογιακές συνθήκες. 

                                               
1 COM(2007)696 τελικό. Έκθεση σχετικά με το αποτέλεσμα της αναθεώρησης του κανονιστικού πλαισίου της 
ΕΕ για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/EΚ και την περίληψη 
των μεταρρυθμιστικών εισηγήσεων 2007


