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prețurile impuse de furnizorii de telefonie mobilă din Italia

1. Rezumatul petiției 

Petiționarul se referă la amalgamul de tarife practicate de furnizorii de telefonie mobilă din 
Italia. Odată cu introducerea transferabilității, nu mai este posibilă identificarea furnizorului 
de telefonie după numărul apelantului. De asemenea, în timpul apelului, nu se specifică 
numele furnizorului la care este conectat apelantul. Dacă furnizorul de telefonie al apelantului 
nu este cunoscut, apelatul nu poate cunoaște nici prețul perceput de respectivul furnizor, nici 
suma percepută de propriul său furnizor pentru respectivul apel. Astfel, furnizorii de telefonie 
pot percepe tarife ridicate în cazul conectării la alți furnizori. Petiționarul consideră că o 
asemenea practică reprezintă o fraudă.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 28 aprilie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze (articolul 192 
alineatul (4) din Regulamentul de procedură).

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 septembrie 2008. 

Petiționarul se referă la lipsa informațiilor privind tarifele pentru consumatorii de telefonie 
mobilă din Italia. Petiționarul reclamă în special faptul că furnizorii nu clarifică pe perioada 
unui anumit apel la ce furnizor este conectat apelantul. Acest fapt poate de asemenea avea 
drept consecință lipsa unei posibilități pentru consumatori de a verifica dacă sunt facturați 
corespunzător.
Prețul unui apel în rețea mobilă (de la telefon fix sau mobil) poate varia în mod semnificativ 
din cauza următorilor factori: 
(1) tipul de contract/plan de tarifare încheiat de către partea apelantă (atât pentru utilizatorii de 
telefonie fixă, cât și cei de telefonie mobilă); 
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(2) dacă numărul apelat aparține de rețeaua aceluiași operator de telefonie mobilă (apeluri în 
rețea comparativ cu apeluri în afara rețelei); 
(3) prețul perceput de către operatorul de telefonie mobilă pentru încheierea apelului în 
propria rețea (în cazul apelurilor din rețele fixe sau al apelurilor din afara rețelei).
Combinațiile celor trei factori mai sus menționat pot fi numeroase și, în consecință, tarifele 
achitate de către utilizatori pentru apelurile în rețeaua mobilă pot varia în mod semnificativ. În 
Italia, de exemplu, cei patru operatori de telefonie mobilă au (în medie) 10 planuri tarifare 
diferite și fiecare dintre acestea conține diferite prețuri pentru apeluri către rețele de telefonie 
fixă, pentru apeluri efectuate în cadrul rețelei și pentru apelurile efectuate în celelalte trei 
rețele de telefonie mobilă.
În plus, portabilitatea numărului a dus la o situație în care operatorii de telefonie mobilă nu 
mai pot fi identificați după numărul cod (primele patru cifre) stabilit inițial în planul național 
de numerotare.

Problema transparenței tarifare, pus în discuție de către petiționar, poate fi împărțită în două 
puncte distincte: (1) transparența tarifară furnizată consumatorilor în general; (2) informațiile 
privind costul real al fiecărui apel efectuat în rețelele de telefonie mobilă.
În ceea ce privește prima problemă, în temeiul articolului 21 din Directiva privind serviciul 
universal (US), statele membre trebuie să se asigure că informațiile transparente și actualizate 
privind prețurile și tarifele practicabile să fie disponibile utilizatorilor și consumatorilor. În 
plus, dat fiind faptul că Directiva privind serviciul universal prevede un set minim de 
reglementări privind protecția consumatorului (a se vedea considerentele 30 și 49, precum și 
articolele 20, 21 și 22 din Directiva privind serviciul universal), statele membre pot impune 
obligații suplimentare privind protecția consumatorului la nivel național, în conformitate cu 
legislația comunitară, pentru a aborda o anumită situație de pe piață.
Italia a transpus în mod corespunzător Directiva US privind transparența tarifelor: operatorii 
care furnizează servicii de comunicații mobile și fixe sunt obligați să asigure utilizatorilor în 
momentul semnării contractului de abonament informații clare și actualizate privind tarifele și 
să publice orice informații relevante pe site-urile web ale acestora. Informațiile trebuie să 
urmeze un model standard stabilit de către autoritatea națională de reglementare (AGCOM). 
Au fost create, de asemenea, link-uri (www.agcom.it/operatori/operatori_tariffe.htm) de la 
site-ul web al AGCOM către paginile web ale operatorilor cu informații tarifare. 

Cea de a doua problemă se referă la faptul că consumatorul nu poate ști către ce rețele 
efectuează apeluri și, astfel, nu poate identifica apelurile efectuate în cadrul rețelei sau în afara 
rețelei și să calculeze, conform datelor tarifare generale, costul plătit în realitate pentru fiecare 
apel. În plus, acesta nu primește nici un fel de informații „în timpul apelului” privind costul 
real al fiecărui apel în parte. 
În timp ce cadrul actual de reglementare al UE nu prevede măsuri specifice obligatorii de 
transparență privind apelurile efectuate către numere portabile, pentru a respecta unele măsuri 
naționale de reglementare sau autoreglementarea din industrie, operatorii de telefonie mobilă 
au elaborat mecanisme pentru sporirea transparenței privind apelurile efectuate în rețele 
mobile. 

În Belgia, de exemplu, utilizatorii principalului operator de telefonie mobilă primesc un 
„semnal vocal” în cazul apelurilor efectuate în afara rețelei. În Italia, utilizatorii pot obține 
informații privind rețeaua utilizată de un anumit număr portabil prin apelarea gratuită a 
numărului de telefon (412.116). În acest caz, dacă statele membre găsesc necesară abordarea 
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anumitor probleme, acestea pot impune anumite obligații, în conformitate cu legislația 
comunitară.
Petiționarul pretinde, de asemenea, că operatorii comit o fraudă prin perceperea „tarifelor 
mari pentru conectarea la alți furnizori”. 

Problema este legată de transparența tarifară dinaintea efectuării apelurilor (soluționate mai 
sus) și de verificarea costului real al fiecărui apel efectuat către numere de telefonie mobilă
atât înainte, cât și după apel. Asupra acestui punct trebuie observat că mulți operatori de 
telefonie mobilă din Italia permit utilizatorilor să verifice creditul rezidual al cartelelor 
valorice după efectuarea fiecărui apel. Acest serviciu nu este taxabil. În plus, operatorii 
trebuie să respecte măsurile de reglementare AGCOM privind calitatea serviciilor, inclusiv 
facturarea.

Cu toate acestea, Comisia cunoaște faptul că există situații în care tarifele și condițiile de 
furnizare a serviciilor de telecomunicații nu sunt pe deplin transparente pentru consumatori. 
Prin urmare, propunerile pentru reforma cadrului actual de reglementare a comunicațiilor 
electronice, adoptate de către Comisie la 13 noiembrie 20071 și discutate în prezent în cadrul 
Parlamentului și al Consiliului European, includ garanții suplimentare în acest sens. 
Propunerile clarifică, în special, faptul că informațiile privind prețurile trebuie publicate într-o 
formă ușor accesibilă. Ca o asigurare suplimentară, se poate cere ca informațiile tarifare să fie 
furnizate în momentul achiziționării, pentru a asigura consumatorii că sunt pe deplin informați 
cu privire la condițiile de tarifare.

                                               
1 COM(2007)696 final. Raport privind rezultatele Revizuirii cadrului de reglementare UE pentru rețele și 
serviciile comunicații electronice, în conformitate cu Directiva 2002/21/CE și Sinteza propunerilor de reformă 
din 2007.


