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Betreft: Verzoekschrift 1243/2007, ingediend door S. M. (Italiaanse nationaliteit), over 
de tarieven van Italiaanse mobiele-telefoniebedrijven

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener wijst op de jungle van tarieven van mobiele-telefoniebedrijven in Italië. Sinds de 
portabiliteit werd ingevoerd, is aan het nummer van een beller niet meer te zien via welk 
telefoonbedrijf hij belt. Telefoonbedrijven laten bij een gesprek ook niet duidelijk zien met 
welk bedrijf een beller wordt verbonden. Als het telefoonbedrijf van de beller niet bekend is, 
kan de gebelde het tarief van dit bedrijf niet kennen, noch het tarief dat zijn eigen bedrijf hem 
in rekening brengt voor het gesprek met de beller. Telefoonbedrijven kunnen daardoor hoge 
kosten in rekening brengen voor gesprekken met andere bedrijven. Indiener ziet dit als een 
vorm van oplichting.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 28 april 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 september 2008.

Indiener refereert aan het gebrek aan informatie voor klanten over de prijzen voor mobiele 
gesprekken in Italië. Indiener beklaagt zich er in het bijzonder over dat bedrijven tijdens een 
specifiek gesprek niet duidelijk maken met welk bedrijf een beller is verbonden. Dit kan ook 
tot gevolg hebben dat klanten niet kunnen controleren of de gesprekskosten correct in 
rekening zijn gebracht.

De prijzen voor een mobiel gesprek (vanaf een vaste of mobiele telefoon) kunnen aanzienlijk 
variëren, afhankelijk van de volgende elementen: 

(1) soort contract/tariefschema van het abonnement van de beller (zowel voor vaste als voor 
mobiele gebruikers); 
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(2) of het gebelde nummer van dezelfde mobiele operator is als dat van de beller (gesprekken 
'on net' vergeleken met gesprekken 'off net'); 
(3) de kosten die door de mobiele operator in rekening worden gebracht voor het beëindigen 
van het gesprek op hun netwerken (in het geval van een gesprek vanaf vaste netwerken of 
mobiele gesprekken 'off net').

Er zijn talloze combinaties mogelijk van de drie genoemde elementen en daardoor kunnen de 
tarieven die door de gebruikers voor mobiele gesprekken worden betaald, aanzienlijk 
uiteenlopen. Zo hebben in Italië de vier mobiele operatoren (gemiddeld) tien verschillende 
tariefschema's, en elk daarvan kent verschillende prijzen voor gesprekken naar vaste 
netwerken, mobiele gesprekken 'on net' en voor het bellen van een mobiel nummer van een 
van de andere drie mobiele netwerken.

Daar komt nog bij dat de nummerportabiliteit ertoe heeft geleid dat mobiele operatoren niet 
langer zijn te herkennen aan de code (de eerste paar cijfers) die oorspronkelijk was ingesteld 
in het nationale nummeringsplan.
De kwestie van tarieftransparantie die door indiener aan de orde wordt gesteld, kan worden 
verdeeld in twee verschillende punten: (1) de tarieftransparantie die aan consumenten in het 
algemeen wordt geboden en (2) de informatie over de werkelijke kosten van elk gesprek naar 
mobiele netwerken.
Wat het eerste punt betreft: volgens artikel 21 van de Universeledienstrichtlijn moeten 
lidstaten ervoor zorgen dat transparante en bijgewerkte informatie over de geldende prijzen en 
tarieven beschikbaar is voor eindgebruikers en consumenten. Bovendien: aangezien de 
Universeledienstrichtlijn voorziet in een minimumpakket voorschriften inzake bescherming 
van consumenten (zie overwegingen 30 en 49 en de artikelen 20, 21 en 22 van de 
Universeledienstrichtlijn), kunnen lidstaten verdere verplichtingen inzake bescherming van 
consumenten op nationaal niveau opleggen, in overeenstemming met het gemeenschapsrecht, 
teneinde een bepaalde situatie op de markt aan te pakken.
Italië heeft de Universeledienstrichtlijn inzake tarieftransparantie omgezet: bedrijven die vaste 
en mobiele communicatiediensten aanbieden, zijn verplicht duidelijke en actuele informatie 
over de tarieven te leveren aan gebruikers op het moment dat het abonnement ingaat, en om 
alle relevante informatie te publiceren op de respectievelijke websites. Informatie moet 
voldoen aan een standaardsjabloon, ingesteld door de nationale regelgevende instantie 
(AGCOM). Ook zijn er koppelingen gemaakt vanaf de website van AGCOM naar de 
webpagina's met tariefinformatie van de bedrijven 
(www.agcom.it/operatori/operatori_tariffe.htm).
Het tweede punt heeft betrekking op het feit dat de consument niet kan zien welk netwerk er 
wordt gebeld. Daardoor kan hij geen onderscheid kan maken tussen gesprekken 'on net' en 'off 
net' en de werkelijk betaalde kosten voor elk gesprek niet afleiden uit de algemene 
tariefinformatie. Bovendien ontvangt hij 'tijdens het gesprek' geen informatie over de 
werkelijke kosten van elk specifiek gesprek. 

Hoewel het huidige regelgevingskader van de EU niet voorziet in specifieke, verplichte 
maatregelen met betrekking tot transparantie van gesprekken naar overgedragen nummers, 
hebben mobiele operatoren mechanismen opgezet ter verbetering van de transparantie van 
mobiele gesprekken voor consumenten, als vervolg op een nationale regelgevende maatregel 
of in het kader van zelfregulering door de branche. 
Zo ontvangen gebruikers in België van de belangrijkste mobiele operator een "spraaksignaal" 
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bij gesprekken 'off net'. In Italië kunnen gebruikers informatie krijgen over het netwerk dat op 
dat moment door een specifiek mobiel nummer wordt gebruikt door een speciaal gratis 
telefoonnummer te bellen (412.116). Ook hier geldt: indien lidstaten het noodzakelijk achten 
specifieke zaken aan te pakken, kunnen zij specifieke verplichtingen opleggen, in 
overeenstemming met het gemeenschapsrecht.

Indiener maakt ook melding van de mogelijke fraude waarbij telefoonbedrijven "hoge kosten 
in rekening kunnen brengen voor gesprekken met andere bedrijven". 

Het probleem heeft te maken met tarieftransparantie vóór het maken van gesprekken (zie 
hierboven) en met de controle achteraf van de werkelijke kosten van elk gesprek met de 
mobiele nummers. Op dit punt moet worden opgemerkt dat veel Italiaanse mobiele operatoren 
gebruikers na elk gesprek op de hoogte brengen van het resttegoed op voorafbetaalde kaarten. 
Deze service wordt gratis verleend. Daarnaast moeten operatoren voldoen aan de 
reguleringsmaatregelen van AGCOM met betrekking tot de kwaliteit van diensten, waaronder 
facturering.

Niettemin realiseert de Commissie zich dat consumenten in situaties terecht kunnen komen 
waarin de tarieven en andere voorwaarden met betrekking tot telecommunicatiediensten niet 
volledig inzichtelijk voor hen zijn. Daarom omvatten de voorstellen ter hervorming van het 
huidige regelgevingskader voor elektronische communicaties die door de Commissie zijn 
aangenomen op 13 november 20071 en op dit moment worden besproken met het Europees 
Parlement en de Raad, aanvullende garanties in dit verband. De voorstellen verduidelijken in 
het bijzonder dat de informatie over prijzen in een gemakkelijk toegankelijke vorm moet 
worden gepubliceerd. Als bijkomende garantie kan de eis worden gesteld dat tariefinformatie 
wordt verstrekt op het tijdstip en de plaats van aankoop, zodat consumenten volledig zijn 
geïnformeerd over de tariefvoorwaarden. 

                                               
1 COM(2007)0696. Verslag over de resultaten van de evaluatie van het EU-regelgevingskader voor 
elektronische communicatienetwerken en -diensten overeenkomstig Richtlijn 2002/21/EG en samenvatting van 
de hervormingsvoorstellen van 2007.


