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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0579/2009 af Alessandro Sampoli, italiensk statsborger, om et 
problem han er stødt på i forbindelse med indgåelsen af en aftale med en udbyder 
af telefonitjenester

1. Sammendrag

Andrageren forelægger et problem, han er stødt på i forbindelse med indgåelsen af en aftale 
med en udbyder af telefonitjenester. Han indgik aftale med et nyt firma, men opsagde 
omgående den nye kontrakt i en rekommanderet skrivelse den følgende dag. Imidlertid 
opsagde den nye udbyder, uden andragerens godkendelse, den forbindelse, andrageren havde 
hos den tidligere udbyder. Han blev dermed bundet af kontrakten med den nye udbyder i 60 
dage uden mulighed for at genforhandle vilkårene. Den nye udbyders kontraktvilkår 
fremhævede muligheden for at opsige kontrakten gennem en rekommanderet skrivelse efter 
den endelige tilslutning. Andrageren spørger, om den nye udbyders fremgangsmåde er lovlig.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 9. september 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 26. oktober 2009.

"Direktiv 2002/22/EF (forsyningspligtdirektivet)1 indeholder flere bestemmelser, som har til 
formål at forbedre og beskytte brugerrettigheder i forbindelse med 
telekommunikationstjenester, navnlig artikel 20 og 21.

                                               
1 EFT L 108 af 24.4.2002, s. 51.
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I artikel 20 anføres det, at kontakter med en virksomhed, der giver adgang til det offentlige 
telefonnet mindst skal specificere bl.a. kontraktens varighed samt vilkår for forlængelse og 
afbrydelse af tjenester samt hvordan en procedure til bilæggelse af tvister, jf. artikel 34, 
indledes. Dette gælder med forbehold af fællesskabslovgivningen om forbrugerbeskyttelse, 
navnlig direktiv 97/7/EF og 93/13/EF, og nationale regler i overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen.

I artikel 21 i direktiv 2002/22/EF anføres det, at medlemsstaterne sikrer, at transparente og 
ajourførte oplysninger om gældende priser og takster samt om standardbetingelser og -vilkår 
for så vidt angår adgang til og anvendelse af offentligt tilgængelige telefonitjenester er 
tilgængelige for slutbrugere og forbrugere, jf. bestemmelserne i bilag II.
Artikel 20 og 21 i direktiv 2002/22/EF er gennemført ved artikel 70 og 71 i den italienske 
Codice delle Comunicazioni Elettroniche (Decreto Legislativo 1 agosto 2003 nr. 259), som 
trådte i kraft den 16. september 2003.

Endvidere findes der på europæisk plan lovgivning, der beskytter forbrugerne mod urimelige 
vilkår i forbrugerkontrakter. Navnlig har direktivet om urimelige kontraktvilkår1 til formål at 
forhindre en betydelig skævhed i forbrugernes rettigheder og forpligtelser på den ene side og 
de erhvervsdrivende på den anden side. Vilkår, som en national domstol, et nationalt nævn 
eller administrativt organ finder er urimelige i henhold til direktivet, er ikke bindende for 
forbrugerne. Det skal dog bemærkes, at dette direktiv kun beskytter forbrugere (dvs. fysiske 
personer, som ikke handler som led i deres erhverv). Det finder ikke anvendelse på 
transaktioner mellem virksomheder.

Kommissionen kan ikke gribe ind i individuelle tvister mellem abonnenter og 
tjenesteudbydere, da dette hører under medlemsstaternes ansvarsområde.

I henhold til artikel 34 i direktiv 2002/22/EF skal medlemsstaterne imidlertid sikre, at der 
findes transparente, enkle og prisbillige udenretslige procedurer til behandling af uløste 
tvister, der involverer forbrugere. Medlemsstaterne skal derfor træffe foranstaltninger til 
sikring af, at sådanne procedurer muliggør en retfærdig og hurtig tvistbilæggelse, og kan, hvor 
det er berettiget, vedtage en tilbagebetalings- og/eller kompensationsordning.
Medlemsstaterne kan udvide disse forpligtelser til også at gælde for tvister, der involverer 
andre slutbrugere. Artikel 34 i direktiv 2002/22/EF er gennemført ved artikel 84 i Codice 
delle Comunicazioni Elettroniche, og anvendelsesområdet er udvidet til at omfatte 
slutbrugere. Endvidere er procedurerne for udenretslig bilæggelse af tvister i Italien reguleret 
på grundlag af Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra 
operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera 173/07/CONS.

Kommissionen anbefaler derfor andrageren at tage direkte kontakt til den italienske 
tilsynsmyndighed (AGCOM) for at få yderligere oplysninger eller få truffet yderligere 
foranstaltninger om emnet:

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Unita’ tutela dei consumatori
Centro Direzionale, Isola B5 - 80143 Napoli
                                               
1 Rådets direktiv 93/13/EF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler, EFT L 95 af 
21.4.1993.
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Tlf.  081/7507111
Fax  081/7507616
info@agcom.it. (www.agcom.it)"


