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Dotyczy: Petycji 0644/2008, którą złożył Alessandro Esposito (Włochy) w sprawie polityki 
kontaktów z klientami europejskich firm telekomunikacyjnych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który mieszkał w wielu krajach europejskich, informuje o złej polityce 
kontaktów z klientami, realizowanej przez europejskie firmy telekomunikacyjne. Uważa, że 
systematyczne wykorzystywanie przez te firmy franchisingu, centrów obsługi klienta typu 
„call centre” oraz firm z zewnątrz zajmujących się ściąganiem zadłużenia powoduje, że 
klientom trudno jest się z nimi skontaktować w sprawie błędów w rozliczeniach i innych 
problemów. Zwraca się on zatem do Parlamentu Europejskiego o zbadanie, czy 
rozpowszechnione wśród europejskich firm telekomunikacyjnych bezosobowe 
i nieprzejrzyste praktyki handlowe i strategie kontaktów z klientami są zgodne z unijnymi 
zasadami ochrony konsumentów.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 16 października 2008 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

Składający petycję odnosi się do problemów związanych z brakiem przejrzystości ze strony 
pewnych dostawców usług telekomunikacyjnych, którzy zlecają kontakty z klientami stronom 
trzecim. Zarzuca, że dostawcy usług telekomunikacyjnych nie dysponują procedurami
rozpatrywania skarg na piśmie, szczególnie w przypadku, gdy to oni są winni błędu 
(dostawcy lub strony trzecie), a nie konsument, który in fine musi ponieść odpowiedzialność 
za ów błąd. Następnie składający petycję zwraca się z szeregiem konkretnych pytań.

Jeśli chodzi o działania Komisji nakładające na dostawców usług telekomunikacyjnych 
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obowiązek właściwego postępowania przy rozpatrywaniu skarg, warto zauważyć, że istnieje 
prawodawstwo UE zarówno w dziedzinie telekomunikacji, jak i ochrony konsumenta.

Art. 20 dyrektywy w sprawie usługi powszechnej1 stanowi, że konsument ma prawo do 
zawarcia umowy, w której musi zostać określona m.in. nazwa i adres usługodawcy oraz 
metoda inicjowania procedur rozwiązywania sporów. Ponadto art. 21 stanowi, że 
konsumentom winna być zapewniona dostępność przejrzystych i aktualnych informacji 
o standardowych warunkach. Obejmuje ona mechanizmy rozwiązywania sporów. Z kolei 
art. 34 stanowi, że należy zapewnić udostępnienie przejrzystych, prostych i niedrogich 
procedur rozpatrywania nierozwiązanych sporów dotyczących konsumentów. W 2007 r. 
Komisja przedstawiła wnioski w celu ulepszenia przepisów dyrektywy w sprawie usługi 
powszechnej w zakresie umów i przejrzystości oraz publikowania informacji2, aby zwiększyć 
ochronę konsumenta w tej dziedzinie. Są one obecnie przedmiotem negocjacji pomiędzy 
Parlamentem Europejskim i Radą, a przyjęcie ostatecznego prawodawstwa przewiduje się na 
początek lata 2009 r.
Pod względem ochrony konsumenta dyrektywa 2005/29/WE3 o nieuczciwych praktykach 
handlowych wymaga od przedsiębiorców działania zgodnie z wymogami staranności 
zawodowej.

Dyrektywa zobowiązuje przedsiębiorców w szczególności do należytego informowania 
konsumentów o wszelkich głównych cechach produktu lub usługi, łącznie z usługami po 
sprzedaży.
Komisja nie ingeruje bezpośrednio w spory pomiędzy konsumentami a poszczególnymi 
przedsiębiorstwami.

Władze i sądy krajowe są odpowiedzialne za dokonanie oceny, czy na podstawie okoliczności 
każdego poszczególnego przypadku brak udzielenia konsumentowi stosownych 
(tzn. kompletnych i zgodnych z prawdą) informacji dotyczących zakresu i warunków usług 
świadczonych dla klienta może stanowić nieuczciwą praktykę zgodnie z krajowymi 
przepisami wdrażającymi dyrektywę o nieuczciwych praktykach.

Ponadto krajowe organy egzekwujące prawo są odpowiedzialne wydawanie nakazów, 
wezwań do zachowania zgodności bądź przyznawanie konsumentom innych środków 
odwoławczych, aby przedsiębiorstwa zaniechały praktyk związanych z rozliczeniami lub 
windykacją należności, które są nieuczciwe lub niezgodne z krajowym ustawodawstwem 
cywilnym lub proceduralnym, jak i zasadami ochrony konsumenta.
Obywatele mający do czynienia z takimi problemami powinni w pierwszej kolejności złożyć 
skargę u właściwych krajowych organów.

Ponadto mogą zwrócić się o poradę do stowarzyszeń konsumenckich, których wykaz można 
znaleźć pod poniższym odnośnikiem:

                                               
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 Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotycząca nieuczciwych 
praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz 
zmieniająca dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady („dyrektywa 
o nieuczciwych praktykach handlowych”).
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http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_networks_en.htm

Komisja utrzymuje stałą współpracę z tego rodzaju organizacjami i regularnie konsultuje się 
z nimi w kontekście inicjatyw politycznych (lub monitorując właściwe wdrażanie 
prawodawstwa UE w państwach członkowskich). W związku z powyższymi kontaktami 
Komisja otrzymuje informacje zwrotne dotyczące najczęściej stosowanych praktyk w oparciu 
o skargi konsumentów i dzieli się tymi informacjami z władzami krajowymi.

W związku z powyższym Komisja regularnie organizuje posiedzenia grupy roboczej, podczas 
których zachęca się urzędników krajowych do przedstawienia swoich poglądów na temat 
kwestii związanych z egzekwowaniem priorytetów: składający petycję może zatem mieć 
pewność, że Komisja monitoruje właściwe i skuteczne stosowanie prawodawstwa 
w państwach członkowskich.


