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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1778/2012, którą złożył Gianluca Sciacchitano (Włochy), w sprawie 
przejrzystości umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję domaga się, w interesie ochrony konsumentów, aby w umowach 
o świadczenie usług telekomunikacyjnych (zarówno w odniesieniu do telefonów 
komórkowych, jak i telefonów stacjonarnych) wyraźnie i w czytelny sposób wskazywano 
wszystkie koszty, zaznaczając je wytłuszczonym drukiem. Obok każdej pozycji kosztów 
powinno znajdować się miejsce na podpis klienta, tak aby można było obciążyć jego konto 
wyłącznie z tytułu kosztów usług, które ten zatwierdził podpisem.

Składający petycję domaga się także odebrania spółkom telekomunikacyjnym możliwości 
blokowania numerów telefonu w przypadku wszczęcia przez klienta postępowania spornego 
oraz aby numery te były uznawane za własność klienta, szczególnie w przypadku telefonów 
służbowych.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 15 lipca 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 29 listopada 2013 r.

Zmienione przepisy UE dotyczące telekomunikacji umocniły wymogi w odniesieniu do praw 
użytkowników końcowych w zakresie przejrzystości taryf i przenoszenia numerów oraz 
stosowne obowiązki krajowych organów regulacyjnych i przedsiębiorstw w tym względzie. 
Państwa członkowskie muszą zapewnić, aby te prawa i zobowiązania były przestrzegane, 
natomiast Komisja monitoruje wdrożenie. 
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- Warunki umowne / opłaty

Artykuł 20 dyrektywy o usłudze powszechnej (2002/22/WE) zmienionej dyrektywą 
2009/136/WE zawiera wyczerpujący zestaw postanowień w tym między innymi dotyczących 
minimalnych warunków umownych oraz przejrzystości informacji. Składający petycję 
twierdzi, że wszelkie należne opłaty powinny być w pełni określone w umowach, co 
przewiduje art. 20 ust. 1 lit d): „[…] szczegółowe informacje o cenach i taryfach, sposoby 
uzyskiwania aktualnych informacji na temat wszystkich stosowanych taryf i opłat 
eksploatacyjnych, sposoby płatności oraz różnice w kosztach wynikające z różnych sposobów
płatności […]”. Zobowiązanie to zostało wprowadzone do prawa krajowego we Włoszech, a 
zatem rozpatrywanie roszczeń związanych ze stosunkami umownymi między abonentem a 
dostawcą usług telekomunikacyjnych wchodzi w zakres kompetencji właściwego organu 
krajowego, któremu na mocy prawa krajowego powierzono monitorowanie praktyk 
rynkowych operatorów telekomunikacyjnych (AGCOM), a ostatecznie w zakres kompetencji 
sądów włoskich. 

- Numery telefonów jako własność klienta / przenoszenie numerów 

Zgodnie z art. 10 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywa ramowa)1 krajowe organy regulacyjne 
nadzorują krajowy plan numeracyjny i rozdział numerów oraz zarządzają nimi. Fakt, że 
dostawca usług przyznał abonentowi numer na podstawie umowy, nie ogranicza ani nie 
pozbawia państwa członkowskiego prawa do odwołania praw do korzystania z tych numerów. 
Takie uprawnienie potwierdzone jest również na mocy art. 5, art. 6 ust. 1 i art. 10 dyrektywy 
2002/20/WE (dyrektywa o zezwoleniach)2. Zgodnie z powyższym, użytkownik posiada 
wyłączne prawo do korzystania z numeru telefonu, jednak prawo to nie jest równoznaczne z 
prawem własności abonenta odnośnie do konkretnego numeru.

Niezależnie od kwestii praw własności numerów telefonu, państwa członkowskie 
zobowiązane są zapewnić abonentom możliwość przeniesienia numeru zgodnie z art. 30 
dyrektywy o usłudze powszechnej (2002/22/WE) zmienionej dyrektywą 2009/136/WE.

Dzięki zmienionym ramom regulacyjnym UE dotyczącym łączności elektronicznej 
wzmocniono prawa konsumentów w zakresie przenoszenia numerów, wprowadzając na mocy 
art. 30 ust. 4 dyrektywy o usłudze powszechnej (USD) wymóg, zgodnie z którym 
przenoszenie numerów odbywa się w możliwie najszybszy sposób, oraz w każdym 
przypadku, wymóg zapewnienia abonentom, którzy zawarli umowę na przeniesienie numeru 
na nowe przedsiębiorstwo, aktywacji takiego numeru w terminie jednego dnia roboczego. 
Możliwość przeniesienia numeru jest jednym z najważniejszych czynników ułatwiających 
konsumentowi wybór i skutecznym elementem konkurencji na rynku łączności 
elektronicznej. Zgodnie z art. 30 ust. 1 dyrektywy o usłudze powszechnej (USD) „państwa 
członkowskie zapewniają, aby wszyscy abonenci posiadający numery należące do krajowego 
planu numeracji telefonicznej mogli na swój wniosek zachować dotychczasowy numer lub 
dotychczasowe numery niezależnie od tego, które przedsiębiorstwo świadczy usługę, zgodnie 
z przepisami części C załącznika I”. Postanowienie to przewiduje zapewnienie przez państwa 

                                               
1 Dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram 
regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 33).
2 Dyrektywa 2002/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie zezwoleń na 
udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 21).
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członkowskie ogólnego prawa dla abonentów, a ograniczenia, jakie mogą być w ten sposób 
nałożone odnośnie do przenoszenia numerów, są określone w ramach regulacyjnych UE i są 
związane z rodzajem używanej infrastruktury (stacjonarna lub ruchoma), położeniem 
geograficznym i wreszcie potrzebą domagania się uzyskania usługi przez użytkowników.

Chociaż dostawca usług może przypisywać znaczenie interesowi, jaki ma w zapewnieniu 
wykonania zobowiązań umownych, w szczególności zapłaty za świadczoną usługę, interes 
ten nie może utrudniać przeniesienia numeru. Ponadto jeżeli dostawca usług łączności 
elektronicznej mógłby odmówić przeniesienia numeru w przypadku zaległych płatności, 
niezależnie od zakwestionowania długu przez abonenta, abonent byłby pozbawiony prawa do 
przeniesienia numeru, ustanowionego na mocy przepisów UE, tak długo jak dostawca usług 
utrzymywałby, że faktury nie zostały zapłacone. W tym kontekście należy odnieść się do 
ostatniego wniosku ustawodawczego Komisji dotyczącego rozporządzenia w sprawie 
jednolitego rynku telekomunikacyjnego. We wspomnianym wniosku, między innymi, 
wyjaśniono, że rozliczenie zaległych rachunków nie powinno stanowić warunku przeniesienia 
numeru telefonu.

Prawo, o którym mowa powyżej, zostało wprowadzone do prawa krajowego we Włoszech i 
zapewnienie możliwości przeniesienia numeru wchodzi w zakres kompetencji krajowego 
organu regulacyjnego (AGCOM).

Wniosek

W świetle powyższego Komisja nie ma możliwości wesprzeć składającego petycję w tej 
konkretnej sprawie. Jeśli składający petycję uważa, że jego prawa nie są respektowane 
zgodnie z włoskimi przepisami prawa, powinien skontaktować się z właściwymi organami 
krajowymi1.

                                               

1 Krajowy organ regulacyjny AGCOM przewiduje określone procedury rozstrzygania skarg, a także udostępnia 
centrum kontaktowe (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Centro Direzionale, Isola B5 - 80143 
Napoli, tel: 800 18 50 60 lub +39-081.750.750, faks +39-081/7507616, info@agcom.it, http://www.agcom.it). 
Zainteresowane osoby mogą również skontaktować się ze stosownym organem włoskim zajmującym się 
rozstrzyganiem indywidualnych sporów związanych z usługami telekomunikacyjnymi, tj. jedną z miejscowych 
komisji Co.Re.Com, organów regionalnych właściwych do rozstrzygania sporów konsumentów i użytkowników 
końcowych w związku z łącznością elektroniczną, więcej informacji znaleźć można na stronach 
http://www.corecomitalia.it/, http://www.agcom.it/Default.aspx?message=contenuto&DCId=106. 


