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1. Rezumatul petiției

Petiționarul, care a locuit în mai multe țări europene, face trimitere la politica proastă de 
relații cu clienții urmată de întreprinderile europene de telecomunicații. Acesta consideră că 
utilizarea sistematică de către întreprinderi a concesionărilor, a centrelor de apel și a 
întreprinderilor externe de colectare a datoriilor îngreunează contactarea acestora de către 
clienți în mod normal cu privire la erori de facturare și alte probleme. Petiționarul solicită prin 
urmare Parlamentului European să cerceteze dacă politicile de relații cu clienții și practicile de 
afaceri impersonale și netransparente larg răspândite ale întreprinderilor europene de 
telecomunicații sunt compatibile cu principiile UE de protecție a consumatorului

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 octombrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 martie 2009

Petiționarul face referire la probleme legate de lipsa de transparență a anumitor furnizori de 
servicii de telecomunicații care externalizează interacțiunea cu clienții către părți terțe. El 
afirmă că furnizorii de servicii de telecomunicații nu au puse la punct proceduri de tratare a 
plângerilor scrise, în special în cazul în care greșeala este a lor (a furnizorilor și /sau a părților 
terțe) și nu a clientului, care într-un final trebuie să suporte consecințele acestei greșeli. 
Petiționarul pune o serie de întrebări specifice.
În ceea ce privește acțiunea Comisiei de a solicita furnizorilor de servicii de telecomunicații 
să acționeze într-o manieră corectă în tratarea plângerilor, trebuie menționat că este vorba de 
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legislația UE legată atât de serviciile de telecomunicații, cât și de protecția consumatorilor.

Articolul 20 din Directiva privind serviciul universal1 prevede dreptul consumatorului la un 
contract care trebuie să specifice, printre altele, identitatea și adresa furnizorului și metoda de 
inițiere a procedurilor pentru soluționarea conflictelor. Mai mult, articolul 21 prevede 
necesitatea de a pune la dispoziția consumatorilor informații transparente și actualizate 
privind termenele și condițiile standard. Acestea includ mecanismele de soluționare a 
conflictelor. Mai mult, articolul 34 prevede că pentru soluționarea conflictelor nerezolvate 
care implică consumatori trebuie să fie disponibile proceduri transparente, simple și ieftine. În 
2007, Comisia a făcut propuneri pentru a consolida dispozițiile din Directiva privind serviciile 
universale referitoare la contracte și transparență și publicarea de informații2, în scopul unei 
mai bune protecții a consumatorului în acest domeniu. Aceste aspecte fac în prezent obiectul 
unor negocieri între Parlamentul European și Consiliu, iar legislația finală se așteaptă a fi 
adoptată la începutul verii 2009.
Din perspectiva protecției consumatorului, Directiva 2005/29/CE3 privind practicile 
comerciale neloiale prevede obligația comercianților de a acționa în conformitate cu cerințele 
diligenței profesionale.

În particular, directiva obligă comercianții să informeze consumatorii în mod adecvat cu 
privire la toate caracteristicile unui produs sau ale unui serviciu, inclusiv asistența 
post-vânzare a consumatorilor.
Comisia nu intervine direct în conflictele dintre consumatori și întreprinderi individuale. 

Este de competența autorităților și a instanțelor naționale să evalueze dacă, pe baza 
circumstanțelor fiecărui caz în parte, omisiunea în a furniza consumatorului informații 
adecvate (adică exacte și complete) cu privire la cuprinderea și modalitățile de asistență a 
consumatorului poate constitui o practică neloială în raport cu legislația națională de punere în 
aplicare a Directivei privind practicile comerciale neloiale.

Este, de asemenea, de competența responsabililor naționali să aplice interdicții, ordine de 
conformitate sau să ofere cetățenilor alte căi juridice de atac pentru a opri întreprinderile să 
inițieze practici de facturare sau recuperare a creanțelor care sunt frauduloase sau neconforme 
cu legislația națională civilă și procedurală, în plus față de normele de protecție a 
consumatorilor.
Cetățenii care se confruntă cu aceste probleme ar trebui, într-o primă etapă, să depună 
plângeri la autoritățile naționale competente. 
În plus, ei pot cere consiliere din partea asociațiilor de protecție a consumatorilor, o listă a 
acestora fiind disponibilă prin accesarea link-ului următor:
                                               
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 Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2005 privind 
practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori și de 
modificare a Directivei 84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 97/7/CE și 2002/65/CE ale 
Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al 
Parlamentului European și al Consiliului (Directiva privind practicile comerciale neloiale).
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http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_networks_en.htm

Comisia cooperează în permanență cu astfel de organizații și le consultă în mod regulat în 
contextul inițiativelor legislative (sau atunci când monitorizează aplicarea corectă a legislației 
europene în statele membre). În contextul acestor contacte, Comisia primește comentarii 
privind cele mai frecvente practici bazate pe plângerile consumatorilor și împărtășește aceste 
informații cu autoritățile naționale.

În acest sens, Comisia găzduiește întâlniri periodice ale unui grup de lucru în cadrul căruia 
funcționarii naționali sunt încurajați să facă schimb de opinii privind problemele prioritare în 
materie de aplicare: prin urmare, petiționarul poate avea încredere că Comisia monitorizează 
aplicarea corectă și eficientă a legislației în statele membre.


