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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1243/2007, którą złożył S. M. (Włochy) w sprawie opłat pobieranych 
przez włoskich operatorów sieci telefonii komórkowej

1. Streszczenie petycji

Składający petycję opisuje niejasny system opłat pobieranych przez operatorów sieci telefonii 
komórkowej we Włoszech. Odkąd wprowadzono możliwość przenoszenia numerów 
określenie operatora sieci, do której należy dzwoniący, na podstawie jego numeru telefonu 
stało się niemożliwe. Operatorzy nie ujawniają również w trakcie rozmowy, z jakim 
operatorem dzwoniący uzyskał połączenie. Jeżeli operator sieci dzwoniącego nie jest znany, 
odbiorca rozmowy nie może wiedzieć, czy opłata za połączenie została pobrana przez tego 
operatora, czy też operator odbiorcy obciąży go za to połączenie. Dzięki temu operatorzy sieci 
telefonii komórkowej mogą pobierać wysokie opłaty za połączenia z innymi operatorami. 
Składający petycję uważa to za formę oszustwa.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 28 kwietnia 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 września 2008 r.

Składający petycję odwołuje się do braku informacji dla konsumentów na temat kosztów 
połączeń telefonii komórkowej we Włoszech. Składający petycję zwraca się mianowicie ze 
skargą, że operatorzy nie ujawniają w trakcie danej rozmowy, z jakim operatorem dzwoniący 
uzyskał połączenie. Skutkiem tego może być także fakt, że konsumenci nie mają możliwości 
sprawdzenia, czy rachunki za połączenia zostały poprawnie naliczone.

Ceny połączeń telefonii komórkowej (z telefonu stacjonarnego lub komórkowego) mogą 
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znacznie różnić się między sobą w zależności od następujących czynników:
1). rodzaju umowy/planu taryfowego, których abonentem jest strona dzwoniąca (w przypadku
użytkowników telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych);

2). przynależności numeru telefonicznego odbiorcy połączenia oraz numeru osoby 
dzwoniącej do tego samego operatora sieci telefonii komórkowej lub jego braku (połączenia 
on-net względem połączeń off-net);

3). kosztów naliczanych przez operatora sieci telefonii komórkowej za zakończenie 
połączenia w jego sieci (w przypadku połączenia z sieci stacjonarnej lub połączeń telefonii
komórkowej off-net).

Istnieje wiele możliwych kombinacji powyższych czynników, co w rezultacie przekłada się 
na znaczące zróżnicowanie taryf płaconych przez użytkowników za połączenia telefonii
komórkowej. Przykładowo we Włoszech czterej operatorzy sieci telefonii komórkowej mają 
(średnio) 10 różnych planów taryfowych, a dla każdego z nich określono inne koszty 
połączeń do sieci stacjonarnych, połączeń telefonii komórkowej on-net oraz za połączenia 
z numerem komórkowym należącym do jednej z trzech pozostałych sieci telefonii 
komórkowej.

Ponadto przenoszenie numerów doprowadziło do sytuacji, w której nie można już rozpoznać
operatorów sieci telefonii komórkowej na podstawie numeru kodowego (pierwszych cyfr)
przydzielonego pierwotnie w krajowych planach numeracji.

W poruszonej przez składającego petycję kwestii przejrzystości taryf można wyróżnić dwa 
oddzielne punkty: 1). ogólna przejrzystość taryf zapewniana konsumentom; 2). informacje 
dotyczące rzeczywistego kosztu każdego połączenia z sieciami komórkowymi.

W odniesieniu do pierwszej kwestii, zgodnie z art. 21 dyrektywy w sprawie usługi 
powszechnej, państwa członkowskie muszą zapewnić dostępność przejrzystych i aktualnych 
informacji o stosowanych cenach i taryfach użytkownikom końcowym i konsumentom. 
Ponadto ze względu na to, że w dyrektywie w sprawie usługi powszechnej określono 
podstawowy zestaw zasad dotyczących ochrony konsumentów (zob. punkty 30 i 49 
preambuły oraz art. 20-22 dyrektywy w sprawie usługi powszechnej), państwa członkowskie 
mogą nałożyć w zgodzie z prawem wspólnotowym dalsze obowiązki w zakresie ochrony 
konsumentów na szczeblu krajowym w ramach odpowiedzi na szczególną sytuację na rynku.

Włochy należycie przetransponowały dyrektywę w sprawie usługi powszechnej pod 
względem przejrzystości taryf: operatorzy świadczący usługi łączności stacjonarnej 
i komórkowej są zobowiązani do zapewnienia użytkownikom jasnych i aktualnych informacji 
o taryfach w momencie wykupywania abonamentu, jak również opublikowania wszelkich 
stosownych informacji odpowiednio na ich stronach internetowych. Informacje należy 
udostępniać zgodnie ze standardowym szablonem opracowanym przez krajowy organ
regulacyjny (AGCOM). Na stronie internetowej AGCOM zamieszczono także odnośniki do 
stron internetowych operatorów dotyczące informacji taryfowej 
(www.agcom.it/operatori/operatori_tariffe.htm).

Druga kwestia dotyczy faktu, że konsument nie jest świadomy, do jakiej sieci dzwoni, 

Adlib Express Watermark



CM\747478PL.doc 3/3 PE414.265v01-00

PL

a zatem nie jest w stanie rozpoznać połączeń on-net/off-net ani określić na podstawie ogólnej 
informacji taryfowej rzeczywiście ponoszonego kosztu każdego połączenia. Poza tym 
w trakcie rozmowy nie uzyskuje on też żadnych informacji na temat rzeczywistego kosztu 
każdego danego połączenia.

Mimo iż obowiązujące ramy regulacyjne UE nie określają szczególnych obowiązkowych 
środków przejrzystości w odniesieniu do połączeń z przeniesionymi numerami, operatorzy 
sieci telefonii komórkowej, w następstwie środków krajowych organów regulacyjnych bądź 
samoregulacji sektora, wprowadzili mechanizmy mające na celu zwiększenie przejrzystości 
dla konsumentów w zakresie połączeń telefonii komórkowej.

Przykładowo w Belgii, w przypadku połączeń off-net, użytkownicy otrzymują „sygnał 
głosowy” od głównego operatora. We Włoszech użytkownicy mogą uzyskać informacje na 
temat obecnie używanej przez dany numer komórkowy sieci, dzwoniąc pod specjalny 
bezpłatny numer (412 116). Także i w tym przypadku, jeśli państwa członkowskie uznają, że 
zaistniała konieczność odpowiedzi na określone problemy, mogą nałożyć szczególne
obowiązki pozostające w zgodzie z prawem wspólnotowym.

Składający petycję zarzuca także ewentualne oszustwo, polegające na naliczaniu przez 
operatorów „wysokich opłat za połączenia z innymi operatorami”.

Problem ten wiąże się z przejrzystością taryf przed wykonaniem połączenia (co zostało już 
omówione powyżej) oraz sprawdzeniem rzeczywistego kosztu każdego połączenia 
z numerami sieci komórkowej po zakończeniu rozmowy. W tej kwestii należy zauważyć, że 
wielu włoskich operatorów sieci telefonii komórkowej umożliwia użytkownikom poznanie 
dostępnego limitu środków na karcie pre-paid po każdym połączeniu. Usługa ta jest 
bezpłatna. Ponadto operatorzy są zobowiązani do przestrzegania środków regulacyjnych 
AGCOM w zakresie jakości usług, w tym naliczania rachunków. 

Niemniej jednak Komisja zdaje sobie sprawę, że konsumenci mogą znaleźć się w sytuacjach, 
w których taryfy i inne warunki odnoszące się do usług telekomunikacyjnych nie będą dla 
nich w pełni przejrzyste. Dlatego też propozycje reform obecnych ram regulacyjnych sieci 
i usług łączności elektronicznej, przyjęte przez Komisję w dniu 13 listopada 2007 r.1
i aktualnie omawiane w Parlamencie Europejskim i Radzie, obejmują dodatkowe gwarancje 
w tym względzie. Propozycje w szczególności wyjaśniają, że informacje dotyczące cen muszą 
być opublikowane w przystępnej formie. W ramach dodatkowego zabezpieczenia można 
wymagać zapewnienia informacji dotyczących taryf w momencie i miejscu zakupu, aby 
zagwarantować pełne poinformowanie konsumentów w kwestii warunków cenowych. 

                                               
1 COM(2007)696 wersja ostateczna. Sprawozdanie na temat wyników przeglądu unijnych ram regulacyjnych 
sieci i usług łączności elektronicznej zgodnie z dyrektywą 2002/21/WE oraz Streszczenie propozycji reform 
z 2007 r.
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