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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref: Petiţia nr. 0579/2009, depusă de Alessandro Sampoli, de cetăţenie italiană,
privind o problemă întâlnită cu ocazia contractării unui furnizor de servicii de 
telefonie

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul prezintă problema cu care s-a confruntat atunci când a semnat un contract cu un 
furnizor de servicii de telefonie. Acesta s-a abonat la o companie nouă, dar a anulat imediat 
noul contract prin scrisoare recomandată în ziua următoare. Cu toate acestea, fără autorizarea 
sa, noul furnizor a desfiinţat conexiunea pe care o avea cu furnizorul anterior. Petiţionarul a 
rămas legat de contractul cu noul furnizor timp de 60 de zile fără posibilitatea de a renegocia 
termenii acestuia. Termenii contractului cu noul furnizor stipulau posibilitatea anulării prin 
scrisoare recomandată după conectarea finală. Petiţionarul întreabă dacă procedurile aplicate 
de noul furnizor pot fi considerate legale.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 9 septembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 octombrie 2009

Directiva 2002/22/CE (Directiva privind serviciul universal)1 include mai multe dispoziţii 
care vizează consolidarea şi protejarea drepturilor utilizatorilor serviciilor de telecomunicaţii, 
în special articolele 20 şi 21.

                                               
1 JO L 108 24.4. 2002, p. 51.
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Articolul 20 stipulează că contractul cu o întreprindere care furnizează acces la serviciile de 
telefonie publică specifică cel puţin, printre altele, durata contractului, condiţiile de reînnoire 
şi încetare a serviciilor şi metoda de iniţiere a procedurilor de soluţionare a litigiilor în 
conformitate cu articolul 34 din aceeaşi directivă. Aceasta se aplică fără a aduce atingere 
normelor comunitare privind protecţia consumatorilor, în special Directivele 97/7/CE şi 
93/13/CE şi normele naţionale în conformitate cu dreptul comunitar. 

Articolul 21 din Directiva 2002/22/CE stipulează că statele membre asigură punerea la 
dispoziţia utilizatorilor finali şi consumatorilor de informaţii transparente şi actualizate 
privind preţurile şi tarifele practicate, precum şi condiţiile standard referitoare la accesul şi 
folosirea serviciilor telefonice accesibile publicului, în conformitate cu dispoziţiile din anexa 
II a aceleiaşi directive.
Articolele 20 şi 21 din Directiva 2002/22/CE au fost transpuse prin articolele 70 şi 71 din 
Codice delle Comunicazioni Elettroniche (Decreto Legislativo 1 agosto 2003 nr. 259) italian, 
care a intrat în vigoare la data de 16 septembrie 2003.

În plus, există legislaţie la nivel european care protejează consumatorii împotriva clauzelor 
abuzive din contractele încheiate cu aceştia. În special, Directiva privind clauzele abuzive în 
contractele încheiate cu consumatorii1 vizează prevenirea dezechilibrelor semnificative între 
drepturile şi obligaţiile consumatorilor, pe de o parte, şi cele ale vânzătorilor şi furnizorilor, pe 
de altă parte. Clauzele considerate inechitabile de o instanţă naţională, tribunal sau organism 
administrativ în temeiul directivei nu sunt obligatorii pentru consumatori. Cu toate acestea, 
trebuie menţionat că directiva protejează numai consumatorii (adică persoanele fizice care 
acţionează în scopuri care nu sunt legate de afacerea, activitatea sau profesia lor). Aceasta nu 
se aplică tranzacţiilor între persoane juridice. 

Comisia nu poate interveni în litigiile individuale între abonaţi şi furnizorii de servicii, care 
intră în responsabilitatea statelor membre.

Cu toate acestea, articolul 34 din Directiva 2002/22/CE solicită statelor membre să asigure 
punerea la dispoziţie a unor proceduri extrajudiciare transparente, simple şi necostisitoare 
pentru soluţionarea litigiilor nerezolvate care implică consumatori. Prin urmare, statele 
membre trebuie să adopte măsuri prin care se asigură că astfel de proceduri permit 
soluţionarea echitabilă şi promptă a litigiilor şi pot adopta, dacă acest lucru se justifică, un 
sistem de rambursare şi/sau de compensare. Statele membre pot extinde aceste obligaţii la 
litigiiile care implică alţi utilizatori finali. Articolul 34 din Directiva 2002/22/CE a fost 
transpus prin articolul 84 din Codice delle Comunicazioni Elettroniche, iar sfera de aplicare a 
acestuia a fost extinsă pentru a include utilizatorii finali. În plus, procedurile care privesc 
soluţionarea extrajudiciară a litigiilor în Italia sunt reglementate pe baza Regolamento in 
materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni 
elettroniche ed utenti, approvato con Delibera 173/07/CONS. 

Astfel, Comisia recomandă petiţionarului să contacteze direct autoritatea italiană de 
reglementare (AGCOM) pentru mai multe informaţii privind modul ulterior de acţiune în 

                                               
1 Directiva 93/13/CE din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, JO L 

95, 21.4.1993.
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această privinţă: 
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)


