
CM\794579LT.doc PE430.517v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

26.10.2009

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0579/2009 dėl problemos, su kuria susidurta sudarant sutartį su 
telefono paslaugų teikėju, kurią pateikė Italijos pilietis Alessandro Sampoli

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas aprašo problemą, su kuria susidūrė sudarydamas sutartį su telefono 
paslaugų teikėju. Jis pasirašė sutartį su nauja bendrove, bet kitą dieną registruotu laišku ją 
nedelsdamas nutraukė. Nepaisant to, naujasis paslaugų teikėjas be peticijos pateikėjo leidimo 
nutraukė jo turėtą ankstesniojo paslaugų teikėjo ryšį. Peticijos pateikėjas 60 dienų buvo 
priverstas vykdyti sutartį su naujuoju paslaugų teikėju, neturėdamas galimybės iš naujo 
derėtis dėl sąlygų. Sutartyje su naujuoju paslaugų teikėju buvo numatyta galimybė po 
galutinio sujungimo nutraukti sutartį registruotu laišku. Jis klausia, ar naujojo paslaugų teikėjo 
taikytas procedūras galima laikyti teisėtomis.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. rugsėjo 9 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. spalio 26 d.

„Direktyvoje 2002/22/EB (Universaliųjų paslaugų direktyva)1 įtvirtinta keletas nuostatų (visų 
pirma 20–21 straipsniai), skirtų telekomunikacijų paslaugų naudotojų teisėms stiprinti ir ginti.

20 straipsnyje teigiama, kad sutartyje su viešojo telefono ryšio paslaugas teikiančia įmone, be 
kitų dalykų, nurodoma bent jau sutarties trukmė, paslaugų pratęsimo bei nutraukimo sąlygos 

                                               
1 OL L 108, 2002 4 24, p. 51.
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ir būdas, kaip pradėti ginčų sprendimo procedūras pagal šios direktyvos 34 straipsnį. Ši tvarka 
taikoma nepažeidžiant Bendrijos vartotojų apsaugos taisyklių, ypač direktyvų 97/7/EB ir 
93/13/EB, ir su Bendrijos teise suderintų nacionalinių taisyklių. 

Direktyvos 2002/22/EB 21 straipsnyje teigiama, jog valstybės narės užtikrina, kad 
galutiniams paslaugų gavėjams ir vartotojams pagal šios direktyvos II priedo nuostatas būtų 
prieinama skaidri ir naujausia informacija apie taikomas kainas ir tarifus bei viešai prieinamų 
telefono ryšio paslaugų prieigos ir naudojimo standartines sąlygas.
Direktyvos 2002/22/EB 20–21 straipsniai į nacionalinę Italijos teisę perkelti teisės akto 
Codice delle Comunicazioni Elettroniche (Decreto Legislativo 1 agosto 2003 nr 259), 
įsigaliojusio 2003 m. rugsėjo 16 d., 70–71 straipsniais.

Be to, Europos lygmeniu esama teisės aktų, kuriais vartotojai saugomi nuo nesąžiningų 
vartojimo sutarčių sąlygų. Konkrečiai, Nesąžiningų sąlygų sutartyse direktyva1 siekiama, kad 
nesusidarytų didelis vartotojų ir pardavėjų bei paslaugų teikėjų teisių ir pareigų disbalansas. 
Jeigu nacionalinis teismas, tribunolas ar administracinė institucija nusprendžia, kad tam tikros 
sąlygos pagal šią direktyvą nesąžiningos, jos vartotojams neprivalomos. Vis dėlto reikėtų 
pažymėti, kad šia direktyva saugomi tik vartotojai (t. y. fiziniai asmenys, veikiantys su savo 
amatu, verslu ar profesija nesusijusiais tikslais). Verslo subjektų tarpusavio sandoriams ji 
netaikoma. 

Komisija negali kištis į individualius abonentų ir paslaugų teikėjų ginčus, jie priklauso 
valstybių narių kompetencijai.

Nepaisant to, Direktyvos 2002/22/EB 34 straipsnyje valstybės narės įpareigojamos užtikrinti, 
kad neišspręstiems ginčams su vartotojais išspręsti būtų prieinamos skaidrios, paprastos ir 
nebrangios neteisminės procedūros. Todėl valstybės narės turi patvirtinti priemones, kuriomis 
būtų užtikrinama, kad šiomis procedūromis būtų sudarytos galimybės ginčus spręsti 
sąžiningai ir greitai, o pateisinamais atvejais gali nustatyti sumokėtų sumų grąžinimo ir (arba) 
kompensavimo sistemą. Valstybės narės šiuos įpareigojimus gali taikyti ir ginčams su kitais 
galutiniais paslaugų naudotojais. Direktyvos 2002/22/EB 34 straipsnis į nacionalinę Italijos 
teisę perkeltas teisės akto Codice delle Comunicazioni Elettroniche 84 straipsniu, o jo 
taikymo sritis išplėsta, kad į ją patektų ir galutiniai naudotojai. Be to, su neteisminiu ginčų 
sprendimu susijusios procedūros Italijoje reglamentuojamos dokumentu Regolamento in 
materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni 
elettroniche ed utenti, approvato con Delibera 173/07/CONS.

Todėl Komisija peticijos pateikėjui rekomenduoja papildomos informacijos arba dėl 
papildomų veiksmų šiuo klausimu tiesiogiai kreiptis į Italijos reguliavimo instituciją 
(AGCOM). 

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Unita’ tutela dei consumatori
Centro Direzionale, Isola B5 - 80143 Napoli
Tel.  081/7507111
Faks.  081/7507616
                                               
1 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais, 

OL L 95, 1993 4 21.
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info@agcom.it. (www.agcom.it).“


