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Комисия по петиции

26.10.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0579/2009, внесена от Alessandro Sampoli, с италианско 
гражданство, относно проблем при сключването на договор с доставчик 
на телефонни услуги

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията излага проблема, с който се е сблъскал при сключването на 
договор с доставчик на телефонни услуги. Вносителят е подписал договор с нова 
компания, но е анулирал договора с препоръчано писмо на следващия ден. Въпреки 
това, без неговото разрешение, новият доставчик е прекъснал линията с предишния 
доставчик. Вносителят е бил обвързан с договора с новия доставчик в продължение на 
60 дни, без да има възможността за предоговаряне на условията. В условията на 
договора с новия доставчик е предвидена възможността за анулиране с препоръчано 
писмо след последното свързване. Вносителят пита дали приложените от новия 
доставчик процедури са законни.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 9 септември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 26 октомври 2009 г.

Директива 2002/22/ЕО (Директива за универсалната услуга)1 съдържа няколко 
разпоредби, чието предназначение е да засилят и защитят правата на потребителите на 

                                               
1 ОВ L 108 24.4.2002 г., стр. 51.
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телекомуникационни услуги, в частност членове 20 и 21.

Член 20 постановява, че договорът с предприятието, което предоставя достъп до 
обществени телефонни мрежи, трябва да съдържа като минимум, наред с всичко 
останало, срока на договора, условията за продължаване и прекратяване на услугите и 
метода за започване на процедури за решаване на спорни въпроси в съответствие с член 
34 на същата Директива. Това е приложимо, без да се засягат правилата на Общността 
за защита на конкуренцията, и по-специално директиви 97/7/ЕО и 93/13/ЕО, както и 
националните правила в съответствие със законодателството на Общността. 

Член 21 от Директива 2002/22/ЕО постановява, че държавите–членки трябва да 
гарантират достъпността на прозрачна и актуална информация за приложимите цени и 
тарифи и стандартните договорни условия по отношение на достъпа и използването на 
обществени телефонни мрежи за крайните потребители и ползвателите в съответствие с 
разпоредбите на приложение II към същата директива.
Членове 20 и 21 от Директива 2002/22/ЕО са транспонирани от членове 70 и 71 от
италианския Codice delle Comunicazioni Elettroniche (Decreto Legislativo 1 agosto 2003 nr 
259), влязъл в сила на 16 септември 2003 г.

В допълнение към това на европейско равнище съществува законодателство, което 
защитава потребителите от неравноправни клаузи в потребителските договори. 
По-конкретно, целта на Директивата относно неравноправните клаузи в 
потребителските договори1 е да предотврати значителната неравнопоставеност между 
правата и задълженията на потребителя, от една страна, и на продавачите и 
доставчиците, от друга страна. Клаузите, определени от национален съд, трибунал или 
административен орган за неравноправни съгласно Директивата, не са обвързващи за 
потребителите. Следва обаче да се отбележи, че тази Директива защитава само 
потребителите (т.е. физическите лица, които участват поради интереси, които са извън 
рамките на тяхната търговска, стопанска или професионална дейност). Тя не се прилага 
към сделки между стопански организации.

Комисията не може да се намесва в отделни спорове между абонати и доставчици на 
услуги, които попадат в сферата на отговорността на държави–членки.

Въпреки това, член 34 от Директива 2002/22/ЕО изисква от държавите–членки да 
гарантират прозрачни, опростени и несвързани с големи разходи процедури за 
извънсъдебно решаване на спорни въпроси с участието на потребителите. 
Следователно държавите–членки трябва да приемат мерки за прилагането на такива
процедури за обективно и бързо разрешаване на спорни въпроси и могат при 
необходимост да приемат система за възстановяване на разходите и/или компенсации. 
Държавите–членки могат да разширят обхвата на тези задължения, за да обхванат и 
спорни въпроси, свързани с други крайни потребители. Член 34 от Директива 
2002/22/ЕО е транспониран от член 84 от Codice delle Comunicazioni Elettroniche и 
обхватът му е разширен, така че да включва крайните потребители. В допълнение към 
това процедурите за извънсъдебно разрешаване на спорове в Италия са регулирани въз 
                                               
1 Директива на Съвета 93/13/ЕО от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в 

потребителските договори, ОВ L 95, 21.4.1993 г.
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основа на Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra 
operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera 173/07/CONS.

Поради това Комисията препоръчва на вносителя на петицията да се обърне пряко към 
Италианския регулаторен орган (AGCOM) за повече информация или последващи 
действия по темата: 

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Unita’ tutela dei consumatori
Centro Direzionale, Isola B5 - 80143 Napoli
тел.  081/7507111
факс  081/7507616
info@agcom.it. (www.agcom.it)


