
CM\747478SV.doc PE414.265v01-00

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 










 2009

Utskottet för framställningar

26.9.2008

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1243/2007, ingiven av S.M. (italiensk medborgare), om de 
avgifter som debiteras av italienska mobiltelefonileverantörer

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren hänvisar till mobiltelefonileverantörernas djungel av avgifter i Italien. Efter 
introduktionen av mobiltelefoner är det inte längre möjligt att av uppringarens nummer 
avgöra vilken telefonileverantör denne använder. Leverantörerna gör det inte heller klart 
under ett samtal vilken leverantör en uppringare har anslutits till. Om uppringarens 
telefonileverantör är okänd kan mottagaren varken veta vilken avgift som den leverantören tar 
ut eller vilket belopp mottagaren själv kommer att debiteras av sin leverantör för samtalet. 
Mobiltelefonileverantörer kan därigenom ta ut höga avgifter för anslutning till andra 
leverantörer. Framställaren betraktar detta som en form av bedrägeri.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 28 april 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 26 september 2008

Framställaren hänvisar till bristen på information för konsumenter när det gäller priser för 
mobilsamtal i Italien. Framställaren framför särskilt klagomål över att leverantörerna inte 
tydligt anger under ett specifikt samtal till vilken leverantör uppringaren har anslutits. Detta 
kan även få konsekvenser för konsumenterna som inte kan kontrollera om samtalen har 
fakturerats korrekt.
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Priserna för ett mobilsamtal (från fast telefon eller mobiltelefon) kan variera väsentligt mot 
bakgrund av följande faktorer:

1) Typ av avtal/avgiftssystem som tecknats av uppringaren (både användare av fast telefoni 
och mobiltelefoni).

2) Huruvida det uppringda numret tillhör samma mobiltelefonileverantör som uppringaren 
(samtal inom samma nät jämfört med samtal mellan olika nät).

3) Den kostnad som debiteras av mobiltelefonileverantören för att avsluta samtalet på deras 
nät (gäller samtal från fasta nät eller mobilsamtal mellan olika nät).

Dessa tre faktorer kan kombineras på många olika sätt och detta får till följd att de 
mobilsamtalsavgifter som betalas av användarna kan variera väsentligt. I Italien har 
exempelvis fyra mobiltelefonileverantörer (i genomsnitt) 10 olika avgiftssystem och i varje 
system finns olika priser för samtal till fasta nät, för mobilsamtal inom samma nät och för 
mobilsamtal till något av de övriga tre näten.

Dessutom har nummerportabiliteten skapat en situation där mobiltelefonileverantörer inte 
längre kan identifieras av ett kodnummer (de första siffrorna) som ursprungligen fastställts i 
det nationella numreringssystemet.

Framställarens fråga om öppenheten när det gäller avgifter kan delas upp i två punkter: 
1) öppenhet när det gäller avgifter till konsumenter i allmänhet, 2) information om den 
faktiska kostnaden för alla samtal till mobiltelefoninät.

När det gäller den första frågan måste medlemsstaterna enligt artikel 21 i direktivet om 
samhällsomfattande tjänster se till att öppen och aktuell information om tillämpliga priser och 
avgifter finns tillgänglig för slutanvändare och konsumenter. Eftersom direktivet om 
samhällsomfattande tjänster innehåller minimiregler för konsumentskydd (se skäl 30 och 49 
samt artiklarna 20, 21 och 22 i direktivet om samhällsomfattande tjänster) kan 
medlemsstaterna dessutom påföra ytterligare konsumentskyddsåtaganden på nationell nivå i 
enlighet med gemenskapsrätten för att hantera en specifik situation på marknaden.

Italien har i laga ordning införlivat samhällstjänstedirektivet när det gäller öppenhet kring 
avgifter: leverantörer som tillhandahåller tjänster inom fast telefoni och mobiltelefoni är 
skyldiga att tillhandahålla tydlig och aktuell information om avgifter till användaren då denne 
tecknar tjänsten samt att offentliggöra all relevant information på sina respektive webbplatser. 
Informationen ska följa en standardmall som fastställts av den nationella tillsynsmyndigheten 
(AGCOM). Länkar från AGCOM:s webbplats till leverantörens webbplatser om 
avgiftsinformation har även skapats (www.agcom.it/operatori/operatori_tariffe.htm).

Den andra frågan handlar om att konsumenten inte vet vilket nät han eller hon ringer till och 
följaktligen inte kan avgöra om det är ett samtal inom samma nät eller mellan olika nät och 
därigenom inte vet vilken kostnad som faktiskt debiteras för varje samtal enligt den allmänna 
avgiftsinformationen. Vidare får konsumenten “under samtalet” inte någon information om 
den faktiska kostnaden för varje samtal.
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Det nuvarande EU-regelverket innehåller inga specifika obligatoriska insynsåtgärder för
samtal till porterade telefonnummer. Mobiltelefonileverantörerna har däremot infört
mekanismer för att öka konsumenternas insyn när det gäller mobilsamtal som en uppföljning 
till en nationell regleringsåtgärd eller som självreglering inom branschen.

I Belgien får exempelvis användarna en “röstsignal” från huvudmobilleverantören när de 
ringer samtal mellan två olika nät. I Italien kan användaren få information om vilket nätverk 
som används just då av ett specifikt mobilnummer genom att ringa ett särskilt 
gratisnummer (412.116). Om medlemsstaterna anser det vara nödvändigt kan de alltså införa 
särskilda åtaganden i enlighet med gemenskapsrätten.

Framställaren anser även att det verkar som bedrägeri när leverantörer kan debitera “höga 
avgifter för anslutning till andra leverantörer”.

Problemet hänger samman med öppenheten kring avgifter innan samtalet görs (som vi redan 
tagit upp ovan) och med efterkontrollen av den faktiska kostnaden för varje samtal som har 
gjorts till mobilnummer. Här bör vi påpeka att många italienska mobilleverantörer efter varje 
samtal informerar användarna om det återstående beloppet på förutbetalda kort. Detta är en 
kostnadsfri tjänst. Dessutom ska leverantörerna uppfylla AGCOM:s regleringsåtgärder om 
tjänsternas kvalitet inklusive fakturering.

Trots detta är kommissionen medveten om att konsumenter kan hamna i situationer då 
avgifter och andra villkor som ska tillämpas på telekommunikationstjänster inte är fullständigt 
tydliga. Därför omfattar förslagen till reformen av det nuvarande regelverket för elektroniska 
kommunikationsnät och kommunikationstjänster som antogs av kommissionen 
den 13 november 20071, och som för närvarande diskuteras med Europaparlamentet och rådet 
ytterligare garantier i detta hänseende. I förslagen klargörs särskilt att informationen om priser 
måste offentliggöras på ett lättillgängligt sätt. Som en ytterligare garanti kan man kräva att 
avgiftsinformationen tillhandahålls vid köptillfället för att se till att konsumenterna får full 
information om prisvillkoren.

                                               
1 Rapport om resultatet av översynen av EU:s rambestämmelser om ett gemensamt regelverk för elektroniska 
kommunikationsnät och kommunikationstjänster i enlighet med direktiv 2002/21/EG och sammanfattning av 
2007 års förslag till reformer (KOM(2007)0696).
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