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

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

26.10.2009

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 579/2009, ingediend door Alessandro Sampoli (Italiaanse 
nationaliteit), over een probleem in verband met een overeenkomst met een 
aanbieder van telefoondiensten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener snijdt een probleem aan in verband met een overeenkomst met een aanbieder van
telefoondiensten. Hij heeft zich ingeschreven bij een nieuwe onderneming, maar de nieuwe 
overeenkomst de daaropvolgende dag onmiddellijk per aangetekend schrijven opgezegd. 
Niettemin heeft de nieuwe aanbieder de verbinding met de voorgaande aanbieder zonder zijn 
instemming [opgezegd]. Hij zat 60 dagen vast aan de overeenkomst met de nieuwe aanbieder 
zonder dat hij opnieuw kon onderhandelen over de voorwaarden. Volgens de voorwaarden 
van de overeenkomst met de nieuwe aanbieder was opzegging per aangetekend schrijven na 
definitieve aansluiting mogelijk. Hij vraagt of de procedures die de nieuwe aanbieder toepast 
wettig moeten worden geacht.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 9 september 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 oktober 2009.

Richtlijn 2002/22/EG (universeledienstrichtlijn)1 bevat diverse bepalingen die tot doel hebben 
de rechten van gebruikers van telecommunicatiediensten te verbeteren en beschermen, in het 

                                               
1 PB L 108 van 24.4. 2002, blz. 51.
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bijzonder artikel 20 en 21.

Artikel 20 stelt dat het contract met een onderneming die toegang verschaft tot publieke 
telefoondiensten op zijn minst de looptijd van het contract moet specificeren, naast onder 
andere de voorwaarden waaronder diensten verlengd of beëindigd kunnen worden en de 
manier waarop geschillenbeslechtingsprocedures kunnen worden ingesteld overeenkomstig
artikel 34 van dezelfde richtlijn. Dit geldt zonder af te doen aan de communautaire 
voorschriften over de bescherming van consumenten, in het bijzonder de Richtlijnen 97/7/EG 
en 93/13/EG en nationale regelgeving overeenkomstig het Gemeenschapsrecht.

Artikel 21 van Richtlijn 2002/22/EG bepaalt dat de lidstaten ervoor zorgen dat transparante en 
bijgewerkte informatie over de geldende prijzen en tarieven alsmede over de algemene 
voorwaarden met betrekking tot de toegang tot en het gebruik van openbare telefoondiensten 
voor eindgebruikers en consumenten beschikbaar is overeenkomstig het bepaalde in bijlage II 
van diezelfde richtlijn. Artikel 20 en 21 van Richtlijn 2002/22/EG zijn omgezet in artikel 70 
en 71 van de Italiaanse Codice delle Comunicazioni Elettroniche (Decreto Legislativo 1 
agosto 2003 nr 259), die op 16 september 2003 in werking trad.

Daarnaast is er wetgeving op Europees niveau die consumenten beschermt tegen oneerlijke 
bedingen in consumentenovereenkomsten, vooral de richtlijn oneerlijke bedingen in 
consumentenovereenkomsten1, die als doel heeft een aanzienlijke onevenwichtigheid te 
voorkomen tussen de rechten en plichten van enerzijds consumenten en anderzijds verkopers 
en leveranciers. Bepalingen die door een nationale rechterlijke instantie of administratieve 
commissie worden aangemerkt als oneerlijk volgens de richtlijn, zijn niet bindend voor 
consumenten. Toch dient te worden opgemerkt dat deze richtlijn enkel consumenten 
beschermt (te weten natuurlijke personen die handelen met doeleinden die geen verband 
houden met hun handelsactiviteiten, onderneming of beroep). De richtlijn is niet van 
toepassing op transacties tussen bedrijven.

De Commissie kan niet ingrijpen bij individuele geschillen tussen contractanten en aanbieders 
van diensten, daar deze vallen onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten.

Artikel 34 van Richtlijn 2002/22/EG eist echter dat de lidstaten ervoor zorgen dat 
transparante, eenvoudige en goedkope buitengerechtelijke procedures beschikbaar zijn voor 
het behandelen van niet-beslechte geschillen waarbij consumenten betrokken zijn. De 
lidstaten moeten dus maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat die procedures een eerlijke 
en vlotte beslechting van geschillen mogelijk maken, en kunnen in gerechtvaardigde gevallen 
een regeling voor terugbetaling en/of schadevergoeding invoeren. De lidstaten kunnen deze 
verplichtingen uitbreiden tot geschillen waarbij andere eindgebruikers zijn betrokken. Artikel
34 van Richtlijn 2002/22/EG is omgezet in artikel 84 van de Codice delle Comunicazioni 
Elettroniche, dat van toepassing is op alle eindgebruikers. Daarnaast zijn buitengerechtelijke 
geschillenprocedures in Italië gereguleerd via de Regolamento in materia di procedure di 
risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato 
con Delibera 173/07/CONS.

                                               
1 Richtlijn 93/13/EG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in 

consumentenovereenkomsten, PB L 95 van 21.4.1993.
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Derhalve raadt de Commissie indiener aan om rechtstreeks contact op te nemen met de 
Italiaanse regelgevende autoriteit voor telecommunicatie (AGCOM) voor nadere inlichtingen 
of verdere stappen met betrekking tot dit onderwerp:

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Unità tutela dei consumatori
Centro Direzionale, Isola B5 - 80143 Napoli
Tel. 081-7507111
Fax 081-7507616
info@agcom.it. (www.agcom.it).


