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Angående: Framställning 0644/2008, ingiven av Alessandro Esposito (italiensk medborgare), 
om de europeiska telekombolagens kundpolitik

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren, som har bott i flera europeiska länder, hänvisar till telekombolagens dåliga 
kundpolitik. Framställaren påpekar att telekombolagens systematiska användning av 
franchiseverksamhet, teletjänstcentraler och externa inkassobyråer försvårar kundernas 
normala kontakt vid faktureringsfel och andra problem. Framställaren ber därför 
Europaparlamentet att undersöka om telekombolagens allmänt utbredda opersonliga och 
ogenomskinliga affärs- och kundpolitik är förenlig med EU:s konsumentskyddsprinciper.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 16 oktober 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen)

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 mars 2009.

Framställaren hänvisar till problem i samband med brist på insyn i vissa telekombolag som 
lägger ut kundhanteringen på entreprenad hos tredje part. Han hävdar att telekombolagen 
saknar förfaranden för hantering av skriftliga klagomål i de fall då misstaget härrör från 
telekombolagen och/eller en tredje part, och inte från kunden, som slutligen måste bära 
bördan av felet. Framställaren ställer en rad specifika frågor.

När det gäller kommissionens åtgärder för att kräva att telekomleverantörer agerar korrekt för 
att hantera klagomål är det värt att notera att det finns EU-lagstiftning både om 
telekommunikationer och om konsumentskydd.
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Enligt artikel 20 i direktivet om samhällsomfattande tjänster1 har konsumenten rätt till ett 
avtal, av vilket det bland annat ska framgå leverantörens namn och adress och vilken metod 
som ska användas för inledande av tvistlösningsförfarande. I artikel 21 föreskrivs också att 
öppet redovisad och aktuell information om standardvillkor ska vara tillgänglig för 
konsumenterna. Detta inbegriper förfaranden för tvistlösning. Vidare föreskrivs i artikel 34 att 
förfaranden som är enkla och öppna för insyn till en låg kostnad ska kunna tas i anspråk för 
reglering av olösta konsumenttvister. År 2007 lade kommissionen fram förslag för att 
förbättra bestämmelserna i direktivet om samhällsomfattande tjänster beträffande avtal och 
öppenhet samt offentliggörande av information2 för att öka konsumentskyddet på området. 
Det pågår för närvarande förhandlingar mellan Europaparlamentet och rådet om dessa förslag 
och den slutliga lagstiftningen väntas antas i början av sommaren 2009.

När det gäller konsumentskydd ska näringsidkare enligt direktiv 2005/29/EG3 om otillbörliga 
affärsmetoder verka enligt kraven på god yrkessed. 

Genom direktivet åläggs näringsidkare att ge konsumenterna tillräcklig information om 
produkters och tjänsters utmärkande egenskaper, inbegripet assistans till konsumenterna efter 
försäljningen.

Kommissionen ingriper inte direkt i konsumenters tvister med enskilda företag. 

Det är de nationella myndigheternas och domstolarnas behörighet att utifrån 
omständigheterna i det enskilda fallet bedöma om underlåtenhet att förse konsumenten med 
tillräcklig (dvs. fullständig och sanningsenlig) information om omfattningen och metoderna 
för kundassistans kan utgöra en otillbörlig affärsmetod enligt de nationella lagar som 
genomför direktivet om otillbörliga affärsmetoder.

Det är också de nationella tillsynsmyndigheternas behörighet att utfärda förelägganden och 
beslut eller ge medborgarna andra rättsmedel för att stoppa företag som ägnar sig åt 
fakturerings- eller skuldindrivningsmetoder som är bedrägliga eller som inte överensstämmer 
med nationell civil- och processlagstiftning förutom bestämmelserna om konsumentskydd.

Medborgare som drabbas av sådana problem bör i första hand klaga hos de behöriga 
nationella myndigheterna. 

Dessutom kan de söka råd hos konsumentföreningar. En förteckning över 
konsumentföreningar återfinns via följande länk till Internet:
http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_networks_en.htm.

Kommissionen samarbetar ständigt med sådana organisationer och rådfrågar dem regelbundet 
i samband med politiska initiativ (och vid tillsynen över att medlemsstaterna tillämpar 

                                               
1 Internet: 
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/legislation/index_en.htm#dir_2002_22_ec
2 Internet: http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/tomorrow/index_en.htm
3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av 
näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och om ändring av rådets direktiv 84/450/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 2006/2004 (direktiv om otillbörliga affärsmetoder).
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EU-lagstiftningen korrekt). I samband med dessa kontakter får kommissionen synpunkter om 
de vanligast använda metoderna utifrån konsumenternas klagomål och delger de nationella 
myndigheterna denna information.

I detta sammanhang arrangerar kommissionen regelbundet möten med en arbetsgrupp där 
nationella tjänstemän uppmuntras att lämna synpunkter om prioriterade tillsynsfrågor: 
framställaren kan därför vara förvissad om att kommissionen övervakar att lagstiftningen 
tillämpas korrekt och effektivt i medlemsstaterna.


