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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0644/2008 af Alessandro Esposito, italiensk statsborger, om de 
europæiske telekommunikationsselskabers kundepolitik

1. Sammendrag

Andrageren, der har boet i en række europæiske lande, henviser til den dårlige kundepolitik, 
der føres af de europæiske telekommunikationsselskaber. Andrageren påpeger, at 
telekommunikationsselskabernes systematiske anvendelse af franchising, call-centre og 
eksterne inkassobureauer vanskeliggør kundernes muligheder for normal kontakt i forbindelse 
med faktureringsfejl og andre problemer. Andrageren anmoder derfor Europa-Parlamentet om 
at undersøge, hvorvidt de europæiske telekommunikationsselskabers almindeligt udbredte 
upersonlige og ugennemsigtige forretningsførelse og kundepolitik er i overensstemmelse med 
EU's principper om forbrugerbeskyttelse.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. oktober 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. marts 2009.

"Andrageren henviser til spørgsmål vedrørende manglende gennemsigtighed hos visse 
telekommunikationsselskaber, som outsourcer kundekontakten til eksterne virksomheder. Han 
gør gældende, at telekommunikationsselskaberne ikke har skriftlige 
klagebehandlingsprocedurer, navnlig for tilfælde hvor fejlen stammer fra dem (selskaberne 
selv og/eller de eksterne virksomheder) og ikke fra forbrugeren, som ender med at skulle tage 
ansvaret for denne fejl. Andrageren stiller derefter en række specifikke spørgsmål.

Hvad angår Kommissionens muligheder for at kræve, at telekommunikationsselskaber 
behandler klager korrekt, skal det bemærkes, at EU har udarbejdet lovgivning om både 
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telekommunikation og forbrugerbeskyttelse.

I henhold til artikel 20 i forsyningspligtdirektivet1 har forbrugeren ret til en kontrakt, der 
minimum skal specificere leverandørens navn og adresse og en procedure til bilæggelse af 
tvister. Endvidere skal der i henhold til artikel 21 være gennemsigtige og ajourførte 
oplysninger om standardbetingelser og -vilkår tilgængelige for forbrugerne. Dette omfatter 
tvistbilæggelsesmekanismer. I henhold til artikel 34 skal medlemsstaterne sikre, at der findes 
gennemsigtige, enkle og prisbillige udenretslige procedurer til behandling af uløste tvister, der 
involverer forbrugere. I 2007 fremsatte Kommissionen forslag til forbedring af 
bestemmelserne i forsyningspligtdirektivet vedrørende kontrakter og gennemsigtighed samt 
offentliggørelse af oplysninger2 med henblik på at øge forbrugerbeskyttelsen på dette område. 
Disse ændringer er i øjeblikket genstand for forhandlinger mellem Europa-Parlamentet og 
Rådet, og den endelige lovgivning forventes at blive vedtaget i forsommeren 2009.
Hvad angår forbrugerbeskyttelse, kræves det i direktiv 2005/29/EF3 om urimelig 
handelspraksis, at handlende skal handle i overensstemmelse med kravet om erhvervsmæssig 
diligenspligt.

Ifølge direktivet skal de navnlig oplyse forbrugerne om alle væsentlige egenskaber ved et 
produkt eller en tjeneste, herunder eftersalgsservice.
Kommissionen blander sig ikke direkte i tvister mellem virksomheder og forbrugere.

Det er de nationale myndigheder og domstole, der har kompetence til på grundlag af 
omstændighederne i den enkelte sag at vurdere, hvorvidt undladelse af at give forbrugerne 
passende (dvs. fyldestgørende og sandfærdige) oplysninger om betingelserne for og 
dækningen af kundeservice udgør urimelig handelspraksis i henhold til den nationale 
lovgivning om gennemførelse af direktivet om urimelig handelspraksis.

Endvidere har de nationale retshåndhævende myndigheder kompetence til at udstede forbud, 
instrukser om overensstemmelse eller stille andre retslige klagemidler til rådighed for 
borgerne, således at de kan stoppe fakturerings- eller inddrivelsespraksis i virksomhederne, 
som er svigagtig eller ikke i overensstemmelse med den nationale civile procesret, i tillæg til 
forbrugerbeskyttelsesreglerne.
Borgere med sådanne problemer bør i første omgang klage til de kompetente nationale 
myndigheder.
Endvidere kan de søge rådgivning hos forbrugerorganisationer. Der findes en liste over 
sådanne organisationer her:
http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_networks_en.htm

Kommissionen samarbejder løbende med disse organisationer og rådfører sig jævnligt med 
dem i forbindelse med politiske initiativer (eller i forbindelse med overvågning af korrekt 
gennemførelse af EU-lovgivningen i medlemsstaterne). I forbindelse med sådanne kontrakter 
modtager Kommissionen oplysninger om den mest almindelige praksis gennem forbrugernes 
                                               
1 http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/legislation/index_en.htm#dir_2002_22_ec
2 http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/tomorrow/index_en.htm
3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomheders urimelige 
handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked og om ændring af Rådets direktiv 84/450/EØF, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF, 98/27/EF og 2002/65/EF samt Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 2006/2004 (direktivet om urimelig handelspraksis).
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klager og deler disse oplysninger med de nationale myndigheder.

I den henseende er Kommissionen vært for regelmæssige møder i en arbejdsgruppe, hvor 
nationale embedsmænd opfordres til at dele deres synspunkter om vigtige 
håndhævelsesspørgsmål. Andrageren kan derfor være sikker på, at Kommissionen overvåger, 
at medlemsstaterne gennemfører lovgivningen korrekt og effektivt."


