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Tárgy: Az S.M., olasz állampolgár által benyújtott 1243/2007. számú petíció az 
olasz mobiltelefon-szolgáltatók díjairól

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója utal az olasz mobiltelefon-szolgáltatók díjszabásainak 
átláthatatlanságára. A számhordozhatóság bevezetése óta nem lehet megállapítani a hívó 
telefonszáma alapján, hogy melyik szolgáltatóhoz tartozik. A szolgáltatók a hívás időtartama 
alatt sem adnak tájékoztatást arról, hogy a hívó melyik szolgáltatóhoz kapcsolódott. 
Amennyiben a hívó szolgáltatója nem ismert, a hívást fogadó nem lehet tisztában sem a saját, 
sem a másik fél szolgáltatója által felszámolt díjjal. A mobiltelefon-szolgáltatók így magas 
díjakat számolhatnak fel a más hálózatba irányuló hívásokért. A petíció benyújtója szerint ez 
egyfajta csalás.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. április 28. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. szeptember 26.

A petíció benyújtója arról tájékoztat, hogy az olasz fogyasztókat nem tájékoztatják a 
mobiltelefon-hívások díjairól. A petíció benyújtója egészen pontosan azt kifogásolja, hogy a 
szolgáltatók a hívás során nem adnak egyértelmű tájékoztatást arról, hogy a hívó melyik 
szolgáltatóhoz kapcsolódott. Ennek egyik lehetséges következménye, hogy az ügyfél nem 
tudja ellenőrizni, hogy a hívásokat helyesen számlázták-e. 
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A mobiltelefon-hívások díja (vezetékes vagy mobiltelefonról) jelentős eltéréseket mutathat az 
alábbi tényezők függvényében: 

(1) a hívó fél által választott szerződés/tarifacsomag típusa (mind vezetékes, mind mobil 
felhasználók esetén); 

(2) a hívott szám ugyanahhoz a szolgáltatóhoz tartozik-e, mint a hívó száma, vagy sem 
(hálózaton belüli hívások és hálózaton kívüli hívások); 

(3) a mobilszolgáltatók által felszámított végződtetési díjak (vezetékes hálózatról vagy másik
mobil hálózatról kezdeményezett mobil hívás esetén)

A fenti három elemnek számos kombinációja létezik, következésképpen a felhasználó által a 
mobil hívásokért fizetett tarifák is jelentősen eltérhetnek egymástól. Olaszországban például a 
négy mobiltelefon szolgáltató (átlagosan) 10 különböző tarifacsomagot kínál, és ezek 
mindegyikénél eltérő díjak szerepelnek a vezetékes hálózatokba, a saját mobil hálózatba és a 
másik három mobiltelefon hálózat valamelyikébe irányuló hívások esetére.
A számhordozhatóság következtében ráadásul olyan helyzet alakult ki, hogy a mobiltelefon-
szolgáltatókat már nem lehet a nemzeti számozási tervben eredetileg kiosztott kódszám (az 
első számjegyek) alapján megkülönböztetni.

A petíció benyújtója által felvetett, a tarifák átláthatóságát érintő kérdés két részre osztható: 
(1) általában a tarifák átláthatósága a fogyasztók számára; (2) az egyes mobiltelefon 
hálózatokba irányuló hívások tényleges költségére vonatkozó információ.
Ami az első kérdést illeti, az egyetemes szolgáltatási irányelv (ESzI) 21. cikke értelmében a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a végfelhasználók és fogyasztók átlátható, naprakész 
információhoz juthassanak a vonatkozó árakról és tarifákról. Emellett, mivel az egyetemes 
szolgáltatási irányelv a fogyasztóvédelemre vonatkozóan csak a minimálisan betartandó 
szabályokat rögzíti (lásd az egyetemes szolgáltatási irányelv 30. és 49. 
preambulumbekezdését, valamint 20., 21. és 22. cikkét), a tagállamok nemzeti szinten –
összhangban a közösségi joggal – további fogyasztóvédelmi kötelezettségeket írhatnak elő
bizonyos különleges piaci helyzetek megoldására.
Olaszország a tarifák átláthatósága szempontjából megfelelően ültette át az Esz-irányelvet: a 
vezetékes és mobil kommunikációs szolgáltatásokat nyújtó üzemeltetők az előfizetői 
szerződések megkötésekor kötelesek világos és naprakész tájékoztatást adni a fogyasztóknak 
a tarifákról, továbbá közzé kell tenniük minden vonatkozó információt a weblapjukon. Az 
információkat a nemzeti szabályozó hatóság (AGCOM) által megadott standard formátumban 
kell közzétenni. Az AGCOM weboldaláról linkek vezetnek a szolgáltatók tarifa-
információkat tartalmazó weboldalaira (www.agcom.it/operatori/operatori_tariffe.htm) 

A második kérdés ahhoz kapcsolódik, hogy a fogyasztók nem tudják, melyik hálózatot hívták, 
tehát nem tudják megkülönböztetni a hálózaton belüli hívásokat a hálózaton kívüliektől, így 
az általános tarifainformációk alapján nem tudják megállapítani az egyes hívások tényleges 
költségét. Ráadásul a „hívás folyamán” a fogyasztó semmiféle információt nem kap az adott 
hívás tényleges költségéről. 
A jelenlegi uniós keretszabályozás ugyan nem tartalmaz speciális kötelező átláthatósági 
előírásokat a hordozott számok tekintetében, a mobiltelefon szolgáltatók azonban életbe 
léptettek bizonyos mechanizmusokat annak érdekében, hogy javítsák a mobiltelefon hívások 
átláthatóságát a fogyasztók számára, követve a nemzeti szabályozási intézkedéseket, illetve az 
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iparági önszabályozást. 
Belgiumban például a legnagyobb mobiltelefon szolgáltató felhasználói „hangjelzést” kapnak 
hálózaton kívüli hívások esetén. Olaszországban a felhasználók egy speciális ingyenes 
telefonszám (412.116) felhívásával juthatnak információhoz egy bizonyos mobiltelefonszám 
által aktuálisan használt hálózatról. Itt is igaz, hogy amennyiben a tagállamok úgy látják, hogy 
bizonyos kérdések rendezést igényelnek, akkor megszabhatnak a közösségi jogszabályokkal 
összhangban álló speciális kötelezettségeket.
A petíció benyújtója a csalás lehetőségét is felveti, utalva arra, hogy a szolgáltatók „magas
díjat is felszámíthatnak a más szolgáltatókhoz történő csatlakoztatásért". 

A probléma egyrészt a tarifák híváskezdeményezést megelőző átláthatóságához (ezzel fentebb 
már foglalkoztunk), másrészt az egyes mobilszám-hívások tényleges költségeinek utólagos
ellenőrzéséhez kapcsolódik. Itt meg kell jegyeznünk, hogy több olasz mobiltelefon-szolgáltató 
is lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy minden egyes hívás után ellenőrizzék az előre 
fizetett kártyán megmaradt lebeszélhető összeget. A szolgáltatás ingyenes. A szolgáltatóknak 
ezen kívül be kell tartaniuk az AGCOM a szolgáltatás minőségére vonatkozó szabályozási 
előírásait, amelyek a számlázásra is kiterjednek.

A Bizottság ennek ellenére tisztában van azzal, hogy a fogyasztók kerülhetnek olyan 
helyzetbe, amikor a tarifák, illetve a telekommunikációs szolgáltatások egyéb feltételei nem 
egészen átláthatók a számukra. Ezért a Bizottság által 2007. november 13-án elfogadott, az 
elektronikus kommunikáció jelenlegi keretszabályozásának reformjáról szóló javaslatok1, 
amelyeket jelenleg az Európai Parlament és a Tanács tárgyal, további garanciákat 
tartalmaznak ebben a tekintetben. A javaslatok egyértelművé teszik, hogy az árakra vonatkozó 
információt könnyen hozzáférhető formában kell közzétenni. További biztosítékot jelenthet a 
tarifákról nyújtandó kötelező tájékoztatás a vásárlás helyén és időpontjában, ami biztosítja, 
hogy a fogyasztók minden információt megkapnak az árképzés feltételeiről.

                                               
1 COM(2007)696 végleges. Jelentés a 2002/21/EK irányelvvel összhangban az elektronikus hírközlő hálózatokra 
és az elektronikus hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó európai uniós keretszabályozás felülvizsgálatának 
eredményeiről és a 2007. évi reformjavaslatok összefoglalása.
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