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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0644/2008, внесена от Alessandro Esposito, с италианско 
гражданство, относно политиката на европейските телекомуникационни 
дружества в областта на връзките с клиенти

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който е живял в редица европейски страни, се позовава на 
лошата политика в областта на връзките с клиенти, водена от европейските 
телекомуникационни дружества. Той счита, че системното използване от страна на 
телекомуникационните дружества на франчайзинг, центрове за повикване и дружества 
за събиране на финансови задължения ограничават силно възможностите на клиентите 
за нормален контакт във връзка с грешки във фактурирането и други проблеми. Затова 
вносителят иска Европейският парламент да проучи дали безличните и непрозрачни 
бизнес практики и политики в областта на връзките с клиенти, често срещани сред 
европейските телекомуникационни дружества, отговарят на принципите на ЕС за 
защита на потребителите.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 октомври 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 март 2009 г.

Вносителят на петицията се позовава на въпроси, свързани с липсата на прозрачност от 
определени доставчици на телекомуникационни услуги, които възлагат връзките с 
клиенти на трети лица. Той твърди, че доставчиците на телекомуникационни услуги 
нямат процедури за обработка на писмени жалби, в конкретния случай, в който 
грешката идва от тях (доставчиците и/или трето лице), а не от клиента, който in fine
трябва да понесе тежестта от тази грешка. След това вносителят на петицията задава 
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редица конкретни въпроси.
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Що се отнася до действието на Комисията да поиска от доставчиците на 
телекомуникационни услуги да действат коректно при разглеждането на жалби, си 
заслужава да бъде отбелязано, че има законодателство на ЕС както в областта на 
телекомуникациите, така и в областта на защитата на потребителите.

Член 20 от Директивата за универсалната услуга1 предвижда, че потребителите имат 
право на договор, който трябва да посочва, освен всичко друго, самоличността и адреса 
на доставчика и метода за започване на процедури за решаване на спорни въпроси. Още 
повече, член 21 предвижда достъпността на прозрачна и актуална информация за 
стандартните условия за потребителите. Освен това, член 34 предвижда наличието на 
прозрачни, опростени и несвързани с големи разходи процедури за решаване на спорни 
въпроси с участието на потребителите. През 2007 г. Комисията направи предложения за 
подобряване на разпоредбите на Директивата за универсалната услуга във връзка с 
договорите и прозрачността и публикуването на информация2, така че да увеличи 
защитата на потребителите в тази област. В момента по тях се водят преговори между 
Европейския парламент и Съвета и се очаква окончателните законодателни актове да 
бъдат приети в началото на лятото на 2009 г.
От гледна точка на защитата на потребителите, Директива 2005/29/ЕО3 относно 
нелоялни търговски практики изисква търговците да осъществяват дейност в 
съответствие с изискванията за професионална грижа.

По-специално, директивата задължава търговците адекватно да информират клиентите 
за всички основни характеристики на един продукт или услуга, включително 
съдействието, оказвано на клиента след продажбата.
Комисията не се намесва пряко в спорове, които противопоставят клиенти на отделни 
дружества.

В рамките на компетентността на националните органи и на съдилищата остава да 
преценят дали, на базата на обстоятелствата на всеки отделен случай, непредоставянето 
на клиента на подходяща (т.е. пълна и вярна) информация във връзка с покритието и 
условията по оказване на съдействие на клиенти може да представлява нелоялна 
практика съгласно националните закони, които прилага Директивата за нелоялни 
търговски практики.

В рамките на компетентността на националните правоприлагащи органи остава също 
издаването на разпореждания, заповеди за привеждане в съответствие или 
предоставянето на гражданите на други съдебни средства за правна защита, за да 
                                               
1

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/legislation/index_en.htm#dir_2
002_22_ec
2 http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/tomorrow/index_en.htm
3 Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 
година относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители 
на вътрешния пазар и изменение на Директива 84/450/ЕИО на Съвета, Директиви 
97/7/EО и 2002/65/EО на Европейския парламент и на Съвета, и Регламент (EО) № 
2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета (Директива за нелоялните търговски 
практики).
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възпрат дружествата да се ангажират в практики за начисляване на сметки или 
събиране на дългове, които са измамни или не са в съответствие с националното 
гражданско, процесуално право, в допълнение към правилата за защита на 
потребителите.
Граждани, които се натъкват на такива проблеми, следва на първо място да внесат
оплакване пред съответните национални органи.
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В допълнение те могат да потърсят съвет от сдружения на потребителите, списък на 
които може да бъде намерен като се използва следната връзка:
http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_networks_en.htm

Комисията си сътрудничи постоянно с такива организации и се консултира с тях 
редовно в контекста на политически инициативи (или докато наблюдава точното 
прилагане на законодателството на ЕС в държавите-членки). В контекста на тези 
договори, Комисията получава обратна връзка за повечето общи практики въз основа 
на жалби на клиенти и споделя тази информация с националните органи.

В тази връзка Комисията е домакин на редовни заседания на работна група, където 
националните длъжностни лица се насърчават да споделят своите виждания относно 
приоритетни въпроси по правоприлагането: следователно вносителят на петицията 
може да бъде уверен отново, че Комисията следи за точното и ефективно прилагане на 
законодателството в държавите-членки.


