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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0579/2009, którą złożył Alessandro Sampoli (Włochy) w sprawie 
problemu z zawarciem umowy z dostawcą usług telefonicznych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję przedstawia problem w związku z zawarciem umowy z dostawcą usług 
telefonicznych. Podpisał umowę z nową firmą, ale natychmiast anulował tę nową umowę
przesyłając nazajutrz list polecony. Mimo to, bez jego zgody, nowy dostawca odciął mu 
połączenie, jakim składający petycję dysponował dzięki poprzedniemu dostawcy. Skarżący 
został związany umową z nowym dostawcą przez 60 dni, bez możliwości renegocjacji 
warunków umowy. Warunki umowy z nowym dostawcą przewidywały możliwość 
anulowania za pośrednictwem listu poleconego przesłanego w następstwie ostatecznego 
połączenia. Składający petycję pyta, czy procedury stosowane przez nowego dostawę można 
uznać za legalne.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 9 września 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 października 2009 r.

Dyrektywa 2002/22/WE (dyrektywa o usłudze powszechnej)1 zawiera kilka przepisów 
mających na celu zwiększenie i ochronę praw użytkowników usług telekomunikacyjnych, 
w szczególności art. 20 i 21.

                                               
1 Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 51.
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Art. 20 stanowi, że umowa z przedsiębiorstwem zapewniającym dostęp do publicznej usługi 
telefonicznej określa co najmniej między innymi okres trwania kontraktu, warunki 
wznowienia i zakończenia usług oraz metodę inicjowania procedur rozwiązywania sporów
zgodnie z art. 34 przedmiotowej dyrektywy. Przepisy te stosuje się bez naruszania zasad 
wspólnotowych dotyczących ochrony konsumentów, a w szczególności dyrektyw 97/7/WE 
i 93/13/WE, a także przepisów krajowych pozostających w zgodzie z prawem Wspólnoty.

Art. 21 dyrektywy 2002/22/WE stanowi, że państwa członkowskie zapewniają dostępność 
przejrzystych i aktualnych informacji o stosowanych cenach i taryfach oraz o standardowych 
warunkach odnoszących się do dostępu i korzystania z publicznie dostępnej sieci 
telefonicznej użytkownikom końcowym i konsumentom, zgodnie z przepisami załącznika II 
do przedmiotowej dyrektywy.
Art. 20 i 21 dyrektywy 2002/22/WE zostały transponowane art. 70 i 71 włoskiego Codice 
delle Comunicazioni Elettroniche (Decreto Legislativo z dnia 1 sierpnia 2003 r., nr 259), 
który wszedł w życie w dniu 16 września 2003 r.

Ponadto na szczeblu europejskim istnieje prawodawstwo, które chroni konsumentów przed 
nieuczciwymi warunkami w umowach konsumenckich. W szczególności dyrektywa 
w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich1 ma na celu zapobieganie 
znaczącej nierównowadze między prawami i obowiązkami konsumenta z jednej strony,
a sprzedawcy czy dostawcy z drugiej. Warunki, które na mocy przedmiotowej dyrektywy 
uznane zostaną za nieuczciwe przez sąd krajowy, organ sądowy czy administracyjny, nie są 
wiążące dla konsumentów. Należy jednak zauważyć, że dyrektywa ta chroni wyłącznie 
konsumentów (tj. każdą osobę fizyczną, która działa w celach niezwiązanych z handlem, 
przedsiębiorstwem lub zawodem). Nie ma ona zastosowania wobec transakcji między 
przedsiębiorstwami. 

Komisja nie może podejmować działań w indywidualnych sporach między abonentami 
i dostawcami usług, które leżą w gestii państw członkowskich.

Jednak art. 34 dyrektywy 2002/22/WE wymaga, by państwa członkowskie zapewniały 
udostępnienie przejrzystych, prostych i niedrogich pozasądowych procedur rozpatrywania 
nierozwiązanych sporów dotyczących konsumentów. Państwa członkowskie muszą zatem 
przyjąć środki w celu zapewnienia, aby takie procedury umożliwiały sprawiedliwe 
i natychmiastowe rozwiązanie sporów oraz mogą, w przypadku, gdy istnieją ku temu 
podstawy, przyjąć system zwrotu kosztów i/lub kompensacji. Państwa członkowskie mogą 
rozszerzyć te obowiązki tak, aby objęły spory dotyczące innych użytkowników końcowych.
Art. 34 dyrektyw 2002/22/WE został transponowany art. 84 Codice delle Comunicazioni 
Elettroniche, a jego zakres poszerzono o użytkowników końcowych. Ponadto procedury 
dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów we Włoszech uregulowane są w oparciu
Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di 
comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera 173/07/CONS. 

A zatem Komisja zaleca, by składający petycję skontaktował się z włoskim organem 
regulacyjnym (AGCOM) w celu uzyskania większej liczby informacji lub podjęcia dalszych 

                                               
1 Dyrektywa Rady 93/13/WE z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach 

konsumenckich, Dz.U. L 95 z 21.4.1993.
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działań w tej sprawie: 
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Unita’ tutela dei consumatori
Centro Direzionale, Isola B5 - 80143 Napoli
tel. 081/7507111
faks 081/7507616
info@agcom.it. (www.agcom.it)


