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Innspill  vedrørende EUs revisjon av ekompakken
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Vi viser til møtet i Samferdselsdepartementet 23.01.2008 hvor departementet inviterte de
tilstedeværende til å komme med innspill/synspunkter på EU kommisjonens forslag til
revisjon av ekompakken.

De tjenester som omfattes av ekompakken må anses som nødvendighetsgoder.
Forbrukerrådet mener av den grunn at det er svært viktig at regelverket som er med på å
ivareta forbrukernes rettigheter, blir oppdatert i tråd med utviklingen på dette området. Det
er derfor positivt at det nå foretas en revisjon av ekompakken.

Endringer i Directive 2002/22/EC

Mange av de endringene som foreslås mener Forbrukerrådet vil bidra til å styrke
forbrukervernet. Dette gjelder særlig kravet til kort tidsfrist for partering (artikkel 30),
dersom dette kan gjøres greit uten å skape problemer for forbrukerne. Også en styrking av
rettighetene til forbrukere med nedsatt funksjonsevne (artikkel 7) er positivt.
Forbrukerrådet er også fornøyd med at tilsynene gis mulighet til å fastsette en
minimumsstandard på kvaliteten på teletjenestene (artikkel 22.)

Forbrukerrådet er enige med Kommisjonen i viktigheten av at sluttbrukerne informeres om
prisene på tjenestene slik at det er mulig for dem å foreta informerte og gode valg av
tilbyder og abonnementstyper. Vi er derfor positive til at Kommisjonens krav om
transparents og sammenlignbare priser (artikkel 21). Etter Forbrukerrådets vurdering er
imidlertid ikke Kommisjonens forslag konkrete nok til å oppnå å sette forbrukerne i stand
til å ta valg som vil være mest mulig økonomisk gunstige for dem. En mulighet vil for
eksempel være at det automatisk kom opp prisen for å ringe det aktuelle nummeret etter at
det var slått. Det faktum at bruk av mobiltelefonen til nedlasting av data fra Internett i
mange tilfeller kan medføre ekstremt høye utgifter og at den type tjeneste takseres per
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megabyte nedlastet, hvilket er vanskelig for de fleste å beregne kostnadene av, viser også hvor
viktig god prisinformasjon er.

I sitt forslag ønsker Kommisjonene at tilsynsmyndighetene skal pålegges å stille interaktive
prisguider eller teknikker til rådighet dersom dette ikke finnes på markedet (artikkel 2l).
Forbrukerrådet finner det lite forbrukervennlig og uhensiktsmessig at dette først og fremst
overlates til det frie markedet. Ved å pålegge de nasjonale tilsynsmyndighetene å tilby
interaktive prisguider uansett hva som finnes på markedet, sikrer man at slike prisguider
publiseres av et tilsyn som er nøytralt og som har god kjenneskap til markedet.

Forbrukerrådet anser det også positivt at det gis mulighet til at det kan fastsettes minstekrav
til tjenesters kvalitet (artikkel 22).

Endring i Directive 2002/19/EC

For å oppnå best mulig service og lavest mulig priser for forbrukerne, er det etter
Forbrukerrådets mening viktig at det er en fri konkurranse på telesektoren. En forutsetning
for å oppnå en slik situasjon er at det ikke forligger diskriminering av noen aktører, men at
de kan operere under like forhold.
Forbrukerrådet anser muligheten for tilsynene til å pålegge funksjonell separasjon som et
virkemiddel, når andre virkemidler for å sørge for effektiv konkurranse har feilet, slik EU
kommisjonen har foreslått, som viktig. Både som et incitament for aktuelle aktører til å
ikke diskriminere og som et effektivt virkemiddel når situasjonen krever det.

Endringer Forbrukerrådet  mener Kommisjonen burde ha foreslått.

Forbrukerrådet hadde sett at Kommisjonen hadde benyttet anledningen til å sørge for enda
bedre forbrukerrettigheter enn de som er foreslått.
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Først og fremst er vi skuffet over at Kommisjonen ikke foreslo endringer som hadde bedret
forbrukernes mulighet til å kontrollere sine telekostnader. Forbrukerrådet har mottatt mange
henvendelser fra forbrukere som har problemer med å kontrollere sine kostnader,  særlig gjelder
dette ved bruk av mobiltelefon. Mobiltelefonen gir enkel tilgang til blant annet innholdstjenester
og Internett tjenester som kan generere svært høye kostnader. Mobiltelefonens bruksmuligheter
øker stadig og vil mest sannsynlig fortsette å øke i fremtiden. Vi finner det også viktig å minne
om at mobiltelefonen i dag rent faktisk nærmest kan brukes som et bankkort, men uten samme
sikkerhet. Abonnementsvilkårene pålegger abonnentene et stort økonomisk ansvar både for eget
og andres bruk og misbruk av abonnementet. Vi mener derfor at følgende tiltak må pålegges
tilbydere av teletjenester:

1. Sperring av abonnementet når bruken når et fastsatt beløp.
2. Opt-in, dvs. At abonnementet i utgangspunktet er stengt mot spesielle

tjenester, og at det ved kontraktsinngåelse eller senere må avtales om det
skal åpnes for ulike tjenester.

3. At tjenesteyter pålegges å varsle abonnenten når bruken er unormalt høyt i
forhold til tidligere faktureringsperioder.
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Dersom det ikke i første omgang er mulig med slike løsninger, vil et alternativ være at
teletilbyderne må tilby sine kunder mulighet til slike sperreordninger.

Et annet problem Kommisjonene burde ha benyttet anledningen til å gjøre noe med, er å
begrense teleoperatørenes utstrakte bruk av innlukningsmekanismer, både tekniske og
kontraktsrettslige bindinger. Etter Forbrukerrådets vurdering fører bindingstider og bruken av
operatørsperrer på telefonene til at det blir vanskeligere for forbrukerne å skifte operatør når de
selv ønsker, slik at de kan benytte seg av de til enhver tid mest gunstige tilbudene. En slik
begrensning av forbrukernes handlefrihet kan igjen påvirke den reelle konkurransen på området.
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