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Suġġett: Petizzjoni 0644/2008, ippreżentata minn Alessandro Esposito ta’ nazzjonalità 
Taljana, dwar il-politika tar-rapport mal-klijent ta' impriżi Ewropej tat-
telekomunikazzjonijiet

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li għex f’numru ta’ pajjiżi Ewropej, jirreferi għall-politika ħażina dwar ir-
rapport mal-klijent li jipprattikaw l-impriżi Ewropej tat-telekomunikazzjonijiet. Huwa jqis li l-
użu sistematiku tal-impriżi ta’ frankiġja, call centres u kumpaniji esterni għall-ġbir tad-djun  
jagħmilha diffiċli għall-klijent biex jikkuntattjahom b’mod normali fuq żbalji fil-kont u 
problemi oħra. Għaldaqstant huwa jappella lill-Parlament Ewropew biex jinvestiga jekk il-
prattiki mifruxa, impersonali u mhux trasparenti tal-impriżi Ewropej tat-
telekomunikazzjonijiet u l-politiki tar-rapport mal-klijent humiex kumpatibbli mal-prinċipji 
tal-UE tal-protezzjoni tal-klijent. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-16 ta’ Ottubru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Marzu 2009.

Il-petizzjonant jirreferi għall-kwistjonijiet relatati man-nuqqas ta’ trasparenza minn ċerti 
fornituri tat-telekomunikazzjonijiet li jħallu l-interazzjoni tal-klijent f’idejn partijiet terzi.  
Huwa jallega li l-fornituri tat-telekomunikazzjonijiet ma għandhomx  proċeduri bil-miktub ta’ 
kif jittrattaw l-ilmenti, f’każ partikulari fejn żball jiġi min-naħa tagħhom (il-fornituri u/jew 
parti terza), u mhux mill-konsumatur, li in fine jkollu jpatti għall-iżball. Il-petizzjonant 
imbagħad jistaqsi serje ta’ mistoqsijiet speċifiċi.
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Ta’ min jinnota li f’dak li jirrigwarda l-azzjoni tal-Kummissjoni sabiex il-fornituri tat-
telekomunikazzjonijiet jaġixxu b’mod korrett fit-trattament tal-ilmenti, hemm leġiżlazzjoni 
tal-UE kemm tat-telecom u kemm tal-protezzjoni tal-konsumatur.

L-Artikolu 20 tad-Direttiva Servizz Universali1 jistipula li l-konsumatur għandu dritt għal 
kuntratt, li għandu jispeċifika, fost affarijiet oħra, l-identità u l-indirizz tal-fornitur u l-metodu 
biex jinbdew proċeduri għar-riżoluzzjoni ta' tilwimiet. Barra minn hekk, l-Artikolu 21 
jistipula li informazzjoni trasparenti u aġġornata dwar it-termini u l-kundizzjonijiet standard 
għandha tkun disponibbli għall-konsumaturi. Huwa jinkludi mekkaniżmi għar-riżoluzzjoni 
tat-tilwimiet. Barra minn dan, l-Artikolu 34 jistipula li proċeduri trasparenti, sempliċi u li ma 
jqumux flus għandhom ikunu disponibbli biex jiġu trattati tilwimiet li ma tkunx instabet 
soluzzjoni għalihom u li fihom ikunu involuti l-konsumaturi. Fl-2007, il-Kummissjoni 
għamlet proposti biex ittejjeb id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva Servizz Universali li 
tikkonċerna l-kuntratti u t-trasparenza u l-pubblikazzjoni ta’ informazzjoni2 sabiex tiżdied il-
protezzjoni tal-konsumatur f’dan id-dominju. Attwalment dan huwa s-suġġett tan-negozjati 
bejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, u l-leġiżlazzjoni finali hija mistennija li tiġi adottata 
fil-bidu tas-sajf 2009.
Mill-perspettiva tal-protezzjoni tal-konsumatur, id-Direttiva 2005/29/KE3 dwar Prattiki 
Kummerċjali Żleali tirrikjedi li n-negozjanti joperaw b’konformità mar-rekwiżiti ta’ diliġenza 
professjonali. 

B’mod partikulari, id-Direttiva tobbliga lin-negozjanti li jinfurmaw lill-konsumaturi b’mod 
xieraq fuq il-karatteristiċi ewlenin kollha ta’ prodott jew servizz, inkluża l-assistenza lill-
konsumatur wara l-bejgħ. 
Il-kummissjoni ma tintervienix b’mod dirett f’tilwimiet bejn il-konsumaturi u l-kumpaniji 
individwali. 

Tibqa’ l-kompetenza tal-awtoritajiet nazzjonali u l-qrati biex jevalwaw jekk, skont iċ-
ċirkustanzi ta' kull każ individwali, in-nuqqas milli jipprovdu informazzjoni xierqa (jiġifieri 
sħiħa u leali) lill–konsumatur li tirrelata mal-kopertura u l-modalitajiet tal-assistenza tal-
konsumatur jistax jikkostitwixxi prattika żleali skont il-liġijiet nazzjonali li jimplimentaw id-
Direttiva dwar Prattiki Kummerċjali Żleali.

Tibqa’ wkoll il-kompetenza tal-infurzaturi nazzjonali li joħorġu inġunzjonijiet, ordnijiet għal 
konformità jew biex jagħtu rimedji ġudizzjarji oħra liċ-ċittadini biex iwaqqfu l-kumpaniji 
milli jidħlu fi prattiki tal-kontijiet jew ġbir ta’ djun li huma frodulenti jew mhux konformi 
mal-leġiżlazzjoni nazzjonali ċivili tal-proċedura, kif ukoll mar-regoli tal-protezzjoni tal-
konsumatur.
Iċ-ċittadini li jaffaċċjaw dawn il-problemi, fl-ewwel post, għandhom jilmentaw mal-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti. 
                                               
1 http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/reports/index_en.htm 
2 http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/reports/index_en.htm 
3 Id-Direttiva 2005/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Mejju 2005 
dwar prattiki kummerċjali żleali fin-negozju għall-konsumatur fis-suq intern u l-emendar tad-
Direttiva tal-Kunsill 84/450/KEE, id-Direttivi 97/7/KE u 2002/65 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 2006/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (id-
Direttiva dwar Prattiki Kummerċjali Żleali).  
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Barra minn hekk, huma jistgħu jfittxu l-parir tal-assoċjazzjonijiet tal-konsumatur, li lista
tagħhom  tista’ tinsab f’dan il-link:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/reports/index_en.htm

Il-Kummissjoni tikkopera b’mod kostanti ma’ tali organizzazzjonijiet u tikkonsultahom 
b’mod regolari fil-kuntest ta’ inizjattivi politiċi (jew waqt li jimmoniterjaw l-
implimentazzjoni korretta tal-leġiżlazzjoni tal-UE fl-Istati Membri). Fil-kuntest ta’ tali
kuntatti l-Kummissjoni tirċievi reazzjoni fuq l-aktar prattiki komuni bbażati fuq l-ilmenti tal-
konsumaturi u taqsam din l-informazzjoni mal-awtoritajiet nazzjonali.

B’rabta ma’ dan, il-Kummissjoni torganizza laqgħat regolari ta’ grupp ta’ ħidma fejn l-
uffiċjali nazzjonali jiġu inkoraġġuti biex jaqsmu l-perspettivi tagħhom fuq kwistjonijiet ta’ 
prijorità tal-infurzar: għaldaqstant, il-petizzjonant jista’ jiġi assigurat li l-Kummisjoni 
timmoniterja l-applikazzjoni korretta u effettiva tal-leġiżlazzjoni fl-Istati Membri.


