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Tárgy: Alessandro Esposito, olasz állampolgár által benyújtott 0644/2008. számú 
petíció az európai telekommunikációs cégek ügyfélkapcsolati politikájáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója számos európai országban élt, és az európai telekommunikációs cégek 
rossz ügyfélkezelési politikájára hivatkozik. Úgy véli, hogy a cégek rendszeres franchise-
alkalmazásai, hívóközpontjai és megbízott adósságbehajtó cégek az ügyfelek számára 
megnehezítik, hogy normális módon kapcsolatba léphessenek velük számlázási hibák és más 
problémák esetén. Ezért az Európai Parlamentet kéri, hogy vizsgálja meg, vajon az európai 
telekommunikációs cégek elterjedt személytelen és átláthatatlan üzleti gyakorlata, valamint 
ügyfélkezelési politikája megfelel-e az uniós fogyasztóvédelmi elveknek.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. október 16. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. március 20.

A petíció benyújtója bizonyos távközlési szolgáltatók nem átlátható gyakorlataival 
kapcsolatos problémákra utal, akik ügyfélkapcsolati tevékenységüket kiszervezés keretében 
harmadik féllel végeztetik el. A petíció benyújtója azt állítja, hogy a távközlési 
szolgáltatóknak nincsenek írásos panaszkezelési eljárásaik kifejezetten azokra az esetekre, 
amikor ők hibáznak (a szolgáltató és/vagy a harmadik fél), nem pedig a fogyasztó, akinek 
végül viselnie kell az e hiba által okozott terheket. Ezen a ponton a petíció benyújtója számos
konkrét kérdést tesz fel.
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A távközlési szolgáltatókat a panaszok korrekt kezelésére kötelező bizottsági fellépést illetően 
érdemes megemlíteni, hogy mind a távközlés, mind pedig a fogyasztóvédelem terén létezik 
uniós jogszabály.

Az egyetemes szolgáltatási irányelv1 20. cikke előírja, hogy a fogyasztók jogosultak 
szerződést kötni, amely meghatározza többek között a szolgáltató nevét és címét, valamint a 
jogviták rendezésére vonatkozó eljárások kezdeményezésének módját. A 21. cikk emellett 
rendelkezik arról, hogy átlátható és naprakész tájékoztatást kell nyújtani a fogyasztóknak az 
általános szerződési feltételekről. Ez kiterjed a vitarendezési mechanizmusokra is. A 34. cikk 
továbbá arról rendelkezik, hogy átlátható, egyszerű és olcsó eljárásoknak kell rendelkezésre 
állniuk a fogyasztókat is érintő rendezetlen jogviták kezelésére. 2007-ben a Bizottság 
javaslatot terjesztett elő az egyetemes szolgáltatási irányelv rendelkezéseinek javítására a 
szerződéseket és az átláthatóságot, valamint az információk közzétételét illetően2, hogy 
javítsák a fogyasztóvédelmet ezen a területen. Erről jelenleg folynak a tárgyalások az Európai 
Parlament és a Tanács között, a végleges jogszabályt várhatóan 2009 kora nyarán fogadják el.
Fogyasztóvédelmi szempontból a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló 
2005/29/EK irányelv3 megköveteli, hogy a kereskedők az elvárható szakmai gondossággal 
működjenek. 

Az irányelv kötelezi a kereskedőket, hogy megfelelően tájékoztassák a fogyasztókat a termék 
vagy szolgáltatás valamennyi fő jellemzőjéről, beleértve az értékesítés utáni ügyféltámogatást 
is.
A Bizottság közvetlenül nem avatkozik be a fogyasztók és egyes vállalatok közötti 
jogvitákba.

Továbbra is a nemzeti hatóságok és tagállamok hatásköre az egyedi eset körülményei alapján 
megítélni, hogy a fogyasztók ügyféltámogatás hatóköréről és részletes szabályairól való 
megfelelő (azaz teljes körű és valóságnak megfelelő) tájékoztatásának elmulasztása 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak tekintendő-e a tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatokról szóló irányelvet végrehajtó nemzeti jogszabályok értelmében.

Szintén a nemzeti végrehajtók hatáskörében marad a rendelkezések és a szabályok betartására 
kötelező végzések kiadása, illetve egyéb jogorvoslati lehetőségek biztosítása a fogyasztók 
számára, hogy visszatartsák a vállalatokat az olyan számlázási vagy adósságbehajtási 
gyakorlatoktól, amelyek csalárdak vagy a fogyasztóvédelmi szabályok mellett nincsenek 
összhangban a nemzeti polgári jogi vagy eljárásjogi jogszabályokkal sem.
Az ilyen problémákkal szembesülő polgároknak első helyen az illetékes nemzeti hatóságoknál 
                                               
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 Az Európai Parlament és a Tanács 2005. március 11-i 2005/29/EK irányelve a belső 
piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 
2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 2006/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról 
szóló irányelv)
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kell panaszt tenniük. 

Emellett a fogyasztóvédelmi szövetségektől kérhetnek tanácsot, amelyek felsorolása a 
következő link alatt található meg:
http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_networks_en.htm

A Bizottság folyamatosan együttműködik ezekkel a szervezetekkel, és rendszeresen konzultál 
velük politikai kezdeményezések keretében (illetve az uniós jogszabályok helyes tagállami 
végrehajtásának nyomon követésekor). E kapcsolattartás keretében a Bizottság a fogyasztói 
panaszok alapján visszajelzést kap a leggyakoribb gyakorlatokról, és megosztja ezt az 
információt a nemzeti hatóságokkal.

Ebben az összefüggésben a Bizottság rendszeres üléseknek ad otthont, ahol egy munkacsoport 
keretében ösztönzik a nemzeti tisztviselőket, hogy osszák meg véleményüket a kiemelt 
végrehajtási kérdésekről: ezért biztosíthatjuk a petíció benyújtóját, hogy a Bizottság nyomon 
követi a jogszabályok tagállamokban való helyes és hatékony alkalmazását.


