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Asia: Vetoomus nro 1243/2007, S.M., Italian kansalainen, Italian 
matkapuhelinpalvelujen tarjoajien noudattamasta hinnoittelusta

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä viittaa Italian matkapuhelinpalvelujen tarjoajien hinnoitteluviidakkoon.
Sen jälkeen kun siirrettävyys otettiin käyttöön, ei soittajan numerosta enää selviä, mitä 
matkapuhelinpalvelujen tarjoajaa hän käyttää. Näiden palvelujen tarjoajat eivät myöskään 
ilmoita puhelun aikana, minkä palveluntarjoajan liittymään soittaja on yhdistetty. Jos soittajan 
palveluntarjoaja ei ole tiedossa, vastaanottaja ei voi tietää kyseisen palveluntarjoajan 
määräämää hintaa eikä hänen oman palveluntarjoajansa perimää maksua. 
Matkapuhelinpalvelujen tarjoajat voivat näin ollen veloittaa suuria summia toisiin 
palveluntarjoajiin otetuista yhteyksistä. Vetoomuksen esittäjä katsoo, että kyseessä on 
eräänlainen petos.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 28. huhtikuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 26. syyskuuta 2008

Vetoomuksen esittäjä väittää, ettei italialaisten kuluttajien saatavilla ole tietoa matkapuhelujen 
hinnoista. Vetoomuksen esittäjä on tyytymätön erityisesti siihen, etteivät palveluntarjoajat 
ilmoita puhelun aikana, minkä palveluntarjoajan liittymään soittaja on yhdistetty. Tästä voi 
myös seurata, etteivät kuluttajat voi tarkistaa, onko puhelut laskutettu oikein.
Matkapuhelun (kiinteästä puhelimesta tai matkapuhelimesta soitetun) hinta voi vaihdella 
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huomattavasti seuraavien tekijöiden mukaan: 
1) soittajan valitsema liittymätyyppi tai hinnoitteluvaihtoehto (sekä kiinteän puhelimen että 
matkapuhelimen käyttäjillä)
2) kuuluuko numero, johon soitetaan, samalle matkapuhelinpalvelujen tarjoajalle kuin 
soittajan numero (verkon sisäiset puhelut verrattuna muihin verkkoihin soitettaviin 
puheluihin)

3) hinta, jonka matkapuhelinpalvelujen tarjoaja perii puhelun lopettamisesta verkossaan 
(kiinteistä puhelinverkoista tai muista matkapuhelinverkoista soitettavien puhelujen 
tapauksessa).
Edellä mainittujen kolmen tekijän mahdollisia yhdistelmiä on lukuisia, minkä seurauksena 
käyttäjien matkapuheluista maksamat hinnat voivat vaihdella huomattavasti. Esimerkiksi 
Italiassa neljällä matkapuhelinpalvelujen tarjoajalla on käytössä (keskimäärin) kymmenen 
erilaista hinnoitteluvaihtoehtoa. Jokaisessa näistä vaihtoehdoista on määritelty eri hinnat 
puheluille kiinteisiin puhelinverkkoihin, matkapuhelinverkon sisäisille puheluille ja
puheluille, jotka soitetaan johonkin toiseen matkapuhelinverkkoon kuuluvaan numeroon.
Lisäksi numerojen siirrettävyys on johtanut tilanteeseen, jossa matkapuhelinpalvelujen
tarjoajaa ei voi enää tunnistaa numeron alkuosan perusteella, joka määritettiin alun perin
kansallisessa numerointisuunnitelmassa.

Vetoomuksen esittäjän esille nostama hinnoittelun avoimuuskysymys voidaan jakaa kahteen 
osaan: 1) kuluttajille yleisesti taattu hinnoittelun avoimuus ja 2) tiedot kunkin 
matkapuhelinverkkoihin soitetun puhelun todellisesta hinnasta.
Ensimmäisestä osasta on todettava, että yleispalveludirektiivin 21 artiklan mukaan 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että selkeät ja ajantasaiset tiedot hinnoista ovat 
loppukäyttäjien ja kuluttajien saatavilla. Lisäksi yleispalveludirektiivissä säädetään 
kuluttajansuojaa koskevista vähimmäissäännöistä (katso johdanto-osan 30 ja 49 kappale sekä 
20, 21 ja 22 artikla), joten jäsenvaltiot voivat ottaa kansallisella tasolla käyttöön muita
kuluttajansuojaa koskevia velvoitteita jotain tiettyä markkinatilannetta varten. Tällaisten
velvoitteiden on kuitenkin oltava yhteisön lainsäädännön mukaisia. 

Italia on saattanut hinnoittelun avoimuutta koskevan yleispalveludirektiivin asianmukaisesti 
osaksi kansallista lainsäädäntöään: kiinteän puhelinverkon palvelujen ja 
matkaviestintäpalvelujen tarjoajat on velvoitettu antamaan selkeät ja ajantasaiset tiedot 
hinnoista käyttäjille liittymäsopimusta tehtäessä sekä julkaisemaan kaikki olennaiset tiedot 
verkkosivustoillaan. Tiedot olisi annettava kansallisen sääntelyviranomaisen (AGCOM)
määrittämässä vakiomuodossa. AGCOM:n verkkosivustolle on myös luotu linkit 
palveluntarjoajien hintatietoa sisältäville Internet-sivuille 
(www.agcom.it/operatori/operatori_tariffe.htm).

Kysymyksen toinen osa koskee sitä, ettei kuluttaja tiedä, mihin verkkoon soitettu puhelu 
ohjautuu, eikä siten pysty tunnistamaan verkon sisäisiä puheluja tai puheluita muihin 
matkapuhelinverkkoihin. Kuluttaja ei myöskään voi saada kunkin puhelun todellista hintaa 
selville yleisistä hintatiedoista. Lisäksi hän ei saa "puhelun aikana" tietoa kunkin yksittäisen 
puhelun todellisesta hinnasta. 
Vaikka EU:n nykyiseen sääntelyjärjestelmään ei sisälly erityisiä pakollisia avoimuuteen 
tähtääviä toimenpiteitä, jotka koskevat puheluja siirrettyihin numeroihin,
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matkapuhelinpalvelujen tarjoajat ovat ottaneet käyttöön mekanismeja, joilla lisätään 
matkapuheluja koskevaa avoimuutta kuluttajille. Tämä on tapahtunut joko kansallisen 
sääntelytoimen tai alan itsesääntelyn seurauksena. 
Esimerkiksi Belgiassa suurimman matkapuhelinpalvelujen tarjoajan palveluiden käyttäjät
saavat "äänimerkin" aina, kun puhelu ohjautuu muihin matkapuhelinverkkoihin. Italiassa 
käyttäjät voivat saada tiedon tietyn matkapuhelinnumeron käyttämästä verkosta soittamalla 
erityiseen ilmaisnumeroon (412 116). Tässäkin tapauksessa, jos jäsenvaltiot katsovat 
tarpeelliseksi käsitellä tiettyjä kysymyksiä, ne voivat asettaa erityisiä velvoitteita yhteisön 
lainsäädännön mukaisesti.
Vetoomuksen esittäjä myös pitää mahdollisena petoksena sitä, että matkapuhelinpalvelujen 
tarjoajat voivat veloittaa "suuria summia toisiin palveluntarjoajiin otetuista yhteyksistä". 

Ongelma liittyy hinnoittelua koskevien tietojen saatavuuteen ennen puhelujen soittamista (jota 
on jo käsitelty edellä) ja kunkin matkapuhelinnumeroihin soitetun puhelun todellisen hinnan
tarkistamiseen jälkikäteen. Tässä yhteydessä on syytä huomauttaa, että monet italialaiset 
matkapuhelinpalvelujen tarjoajat antavat käyttäjilleen mahdollisuuden tarkistaa ennalta 
maksettujen (prepaid) korttien käytettävissä olevan summan jokaisen puhelun jälkeen. Tämä 
palvelu on maksuton. Lisäksi palveluntarjoajien on noudatettava palvelujen, myös 
laskutuksen, laatua koskevia AGCOM:n sääntelytoimia.

Komissio on kuitenkin tietoinen siitä, että kuluttajat voivat joutua tilanteisiin, joissa 
televiestintäpalveluihin sovellettavat hinnat ja muut ehdot eivät ole kokonaisuudessaan heidän 
saatavillaan. Nykyisen sähköistä viestintää koskevan sääntelyjärjestelmän 
uudistusehdotuksiin, jotka komissio hyväksyi 13. marraskuuta 20071 ja joista keskustellaan 
parhaillaan Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa, sisältyykin tätä koskevia lisätakeita. 
Ehdotuksissa selvennetään eritoten sitä, että hintatiedot on julkaistava helposti saatavilla 
olevassa muodossa. Lisätakeena palveluntarjoajien voidaan edellyttää antavan tietoa hinnoista
ostohetkellä ja -paikassa, jotta varmistetaan, että kuluttajat saavat kaikki tiedot hintaehdoista. 

                                               
1 KOM(2007)0696 lopullinen. Sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja koskevan EU:n sääntelyjärjestelmän
uudelleentarkastelu direktiivin 2002/21/EY mukaisesti: kertomus tarkastelun tuloksista ja yhteenveto 
vuoden 2007 uudistusehdotuksista.

Adlib Express Watermark


	747478fi.doc

