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Tárgy: Alessandro Sampoli, olasz állampolgár által benyújtott 0579/2009. számú 
petíció egy telefonszolgáltatóval való szerződés létesítésekor felmerült 
problémáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója egy telefonszolgáltatóval való szerződés létesítésekor felmerült 
problémát ismertet. A petíció benyújtója egy új szolgáltatóval kötött szerződést, de mindjárt 
másnap ajánlott levélben felbontotta az új szerződést. Az új szolgáltató azonban a petíció 
benyújtójának engedélye nélkül megszüntette a korábbi szolgáltató által biztosított vonalat.
Így 60 napig az új szolgáltatóval kötött szerződés maradt érvényben, ami nem tette lehetővé a 
feltételek újratárgyalását. Az új szolgáltatóval kötött szerződés értelmében a szerződés 
felmondása a végleges kapcsolat létrehozását követően ajánlott levélben lehetséges. A petíció 
benyújtója arra a kérdésre vár választ, hogy az új szolgáltató által alkalmazott eljárások 
törvényesnek tekinthetők-e?

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. szeptember 09. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. október 26.



PE430.517v01-00 2/3 CM\794579HU.doc

HU

A 2002/22/EK irányelv (az egyetemes szolgáltatásról szóló irányelv)1 számos rendelkezést 
tartalmaz – különösen a 20. és 21. cikkben –, amelyek célja, hogy erősítsék és védjék a 
távközlési szolgáltatások felhasználóinak jogait.

A 20. cikk kijelenti, hogy a nyilvános telefonszolgáltatáshoz történő hozzáférést biztosító 
vállalkozással kötött szerződésnek egyebek mellett meg kell határoznia legalább a szerződés 
időtartamát, a szolgáltatások megújításának és megszüntetésének feltételeit, valamint a 
jogviták rendezésére vonatkozó, ugyanezen irányelv 34. cikke szerinti eljárások 
kezdeményezésének módját. Ez a fogyasztóvédelemre vonatkozó közösségi szabályok, 
különösen a 97/7/EK és a 93/13/EK irányelv, valamint a közösségi jognak megfelelő nemzeti 
szabályok sérelme nélkül alkalmazandó.

A 2002/22/EK irányelv 21. cikke kimondja, hogy a tagállamok biztosítják, hogy az ugyanezen 
irányelv II. mellékletének rendelkezéseivel összhangban a nyilvánosan elérhető 
telefonszolgáltatásokhoz való hozzáférésre és az ilyen szolgáltatások igénybevételére 
alkalmazandó árakról és díjszabásokról, valamint az általános szerződési feltételekről 
átlátható és naprakész információ álljon a végfelhasználók és a fogyasztók rendelkezésére.
A 2002/22/EK irányelv 20. és 21. cikkét az olasz Codice delle Comunicazioni Elettroniche
(Decreto Legislativo 1 agosto 2003 nr 259) 70. és 71. cikkével ültették át a nemzeti jogba, 
amely jogszabály 2003. szeptember 16-án lépett hatályba.

Ezenfelül európai szintű jogszabályok vannak érvényben, amelyek védik a fogyasztókat a 
fogyasztói szerződések tisztességtelen feltételeivel szemben. Különösen a tisztességtelen 
szerződéses feltételekről szóló irányelv2 célja, hogy megelőzze az egyrészről a fogyasztók, 
másrészről pedig az eladók vagy szolgáltatók jogai és kötelezettségei közötti jelentős 
egyenlőtlenséget. A fogyasztókra nézve nem kötelezőek azok a feltételek, amelyeket egy 
nemzeti bíróság, törvényszék vagy közigazgatási szerv az irányelv értelmében 
tisztességtelennek ítél. Megjegyzendő azonban, hogy ez az irányelv kizárólag a fogyasztókat 
védi (azaz olyan természetes személyeket, akik olyan célból járnak el, amely kívül esik saját 
szakmájuk, üzleti tevékenységük vagy foglalkozásuk körén). Vállalkozások közötti 
ügyletekre nem alkalmazandó. 

A Bizottságnak az előfizetők és szolgáltatók közötti egyedi jogvitákba nem áll módjában 
beavatkozni, ezek a tagállamok hatáskörébe tartoznak.

A 2002/22/EK irányelv 34. cikke azonban előírja a tagállamok számára annak biztosítását, 
hogy a fogyasztókat is érintő megoldatlan jogviták rendezésére átlátható, egyszerű és olcsó 
peren kívüli eljárások álljanak rendelkezésre. A tagállamoknak ezért intézkedéseket kell 
elfogadniuk annak biztosítására, hogy az ilyen eljárások lehetővé tegyék a jogviták 
tisztességes és gyors rendezését, és indokolt esetben visszatérítési és/vagy kártérítési rendszert 
vezethetnek be. A tagállamok ezeket a kötelezettségeket más végfelhasználókat érintő 
jogvitákra is kiterjeszthetik. A 2002/22/EK irányelv 34. cikkét a Codice delle Comunicazioni 
Elettroniche 84. cikkével ültették át a nemzeti jogba, és annak hatályát kiterjesztették, hogy a 
végfelhasználókat is lefedje. Ezenfelül a viták peren kívüli rendezését Olaszországban a 

                                               
1 HL L 108., 2002.4.24., 51. o.
2 A Tanács 1993. április 5-i 93/13/EK irányelve a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott 

tisztességtelen feltételekről, HL L 95., 1993.4.21.
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Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di 
comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera 173/07/CONS alapján 
szabályozzák.

A Bizottság ezért azt javasolja a petíció benyújtójának, hogy a tárggyal kapcsolatos bővebb 
tájékoztatásért vagy további fellépésért forduljon közvetlenül az olasz szabályozó hatósághoz 
(AGCOM). 
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Unita’ tutela dei consumatori
Centro Direzionale, Isola B5 - 80143 Napoli
Tel.:  081/7507111
Fax.: 081/7507616
info@agcom.it. (www.agcom.it)


