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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

11.5.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1444/2009, внесена от Dagmar Villhauer, с германско гражданство, 
относно нейните проблеми с доставчик на Интернет услуги

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията е сключила двугодишен договор с фирмата O2 за мобилни 
Интернет услуги. Тя се оплаква, че Интернет връзката, която е поискала, е 
изключително бавна и че надеждната и адекватна връзка, обещана в договора, не е 
налице.  Нейното искане за по-голяма гъвкавост и предсрочно прекратяване на 
договора е отхвърлено.  Вносителката счита, че е несправедливо да трябва да плаща за
услуга, която не се предоставя. Тя счита, че тези договори, както и договорите, 
предлагани от други компании, не са в интерес на клиента, и призовава Европейския 
парламент да гарантира на европейските потребители справедливи договори, които да 
са в техен интерес. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 14 януари 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 11 май 2010 г.

Петицията се отнася за „стикове за мобилен Интернет достъп“ (мобилен интернет, 
доставян посредством GPRS/EDGE/UMTS стик и подобни технологии), предоставяни 
от германски оператор, за факта, че не е осигурено минимално качество на услугата и за 
факта, че доставчиците на Интернет услуги не предлагат договори в интерес на 
потребителите. Вносителката е на мнение, че на потребителите трябва да се гарантират 
справедливи договори, които да не ги обвързват за дълъг период от време и които да им 
дават право да прекратят договорните задължения, в случай че договорените мобилни 
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Интернет услуги не бъдат предоставени или когато предоставянето на тези услуги е 
неадекватно.

Комисията е наясно, че понастоящем договори за доставка на електронни съобщителни 
услуги често се сключват за срок, който дава на потребителите само ограничена 
възможност за смяна на доставчиците. Комисията е обърнала внимание на този факт в 
своя преглед на Директивата за универсалната услуга в контекста на наскоро приетия 
пакет за телекомите с цел по-нататъшно насърчаване на конкуренцията на пазара, 
създадена от възможността за смяна на доставчиците.

В тази връзка следва да бъде посочено, че настоящата Директива за универсалната 
услуга изисква от държавите-членки да гарантират, че договорите между 
потребителите и доставчиците на електронните съобщителни услуги съдържат 
определен набор от минимум данни, включително предлаганото качество на услугите, 
срока на договора и основанията за прекратяване на услугите, както и всички 
договорености за компенсации и възстановяване на суми при неизпълнение на 
ангажиментите за качество на услугата.1

Спазването на изискванията на Директивата е отговорност на държавите-членки. 
Например, задължението на държавите-членки да предоставят несвързани с големи 
разходи и опростени процедури за извънсъдебно решаване на спорни въпроси, съгласно 
указаното в член 34 от Директивата за универсалната услуга, е транспонирано в § 47a  
от германския Telekommunikationsgesetz (TGK) (закон за телекомуникациите). Тази 
процедура дава възможност на потребителите да отнесат своите оплаквания до
германския регулатор, Bundesnetzagentur (BNetzA), за да разрешават спорове, свързани 
с договорите, в това число и таксуването на услуги, които не са били доставени в 
съответствие с договореното качеството на услугите. 

С новоприетия пакет за телекомуникациите2 правата на потребителите във връзка със 
справедливите договорни клаузи са защитени допълнително чрез ограничението 
максималният срок на договорите да не надхвърля 24 месеца, като в същото време от 
операторите се изисква да предлагат договори с максимален срок 12 месеца. Тази мярка 
допълнително ще улесни смяната на оператори, тъй като потребителите ще имат 
възможност да преценят предлаганите от техния оператор условия по-бързо, въз основа 
на личните си критерии, в това число и качеството на услугата, надеждността и 
обслужването на потребителите. Следователно Комисията е убедена, че новият пакет за 
телекомуникациите, когато бъде цялостно транспониран от държавите-членки, ще 
укрепи допълнително правата на потребителите и ще осигури предлагането на 
справедливи договори в техен интерес. 
В случая би могло да бъде релевантно и хоризонталното законодателство в областта на 

                                               
1 Член 20 от Директива 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно 

универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и 
услуги (Директива за универсалната услуга).

2 Директива 2009/136/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година за 
изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във 
връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги, Директива 2002/58/ЕО относно обработката на 
лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните 
комуникации и Регламент (ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество между националните органи, отговорни 
за прилагане на законодателството за защита на потребителите.
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защитата на потребителите и по-специално Директива 1993/13/ЕИО относно 
неравноправните клаузи в потребителските договори и Директива 2005/29/ЕО относно 
нелоялните търговски практики.  Директива 1993/13/ЕИО цели недопускането на 
значителен дисбаланс между правата и задълженията на потребителите, от една страна, 
и на продавачите и доставчиците, от друга.  Това общо изискване е допълнено от 
списък от клаузи, които могат да бъдат счетени за неравноправни. Условия, посочени 
от национален съд, трибунал или административен орган за неравноправни съгласно 
Директивата, не задължават потребителите. Освен това, тази директива задължава 
доставчика да съставя стандартните си условия и клаузи на ясен и разбираем език. 

Директива 2005/29/ЕО изисква от търговците да предоставят на потребителите 
адекватна информация относно основните характеристики на продукта или услугата. 
Пропуск на важна информация, като например минималният срок на договора за 
услуги, би могъл да съставлява подвеждаща забранена практика по смисъла на 
директивата.

Въпреки това, единствено националните органи са компетентни да определят дали 
доставчикът на дадена услуга нарушава правата на потребителите, произлизащи от тези 
две директиви. 


