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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1444/2009 af Dagmar Villhauer, tysk statsborger, om hendes 
problemer med sin internetudbyder

1. Sammendrag

Andrageren har indgået en toårig aftale om mobilt internet med firmaet O2. Hun klager over, 
at den ønskede internetforbindelse er yderst langsom, og at den i aftalen lovede pålidelige og 
adækvate forbindelse ikke er til rådighed. Hendes anmodning om kulance og ophævelse af 
aftalen før udløb blev afvist. Andrageren finder det ikke rimeligt at skulle betale for en ydelse, 
der ikke leveres. Hun mener, at sådanne aftaler, også med andre selskaber som aftalepart, ikke 
er kundevenlige, og anmoder Europa-Parlamentet om at sikre den europæiske forbruger fair 
og kundevenlige aftaler.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. januar 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 24. juni 2010.

"Andragendet drejer sig om "mobile surf sticks" (mobilt internet tilvejebragt via 
GPRS/EDGE/UMTS og lignende teknologier) leveret af en tysk udbyder, det, at der ikke er et 
garanteret mindstekrav til tjenesternes kvalitet, og det, at udbydere af mobile internettjenester 
ikke tilbyder kundevenlige aftaler. Andrageren mener, at forbrugerne bør være garanteret fair 
aftaler, så de ikke behøver at binde sig for lange perioder og har ret til at trække sig fra 
kontraktuelle forpligtelser, hvis den aftalte mobile internetforbindelse ikke er til rådighed, 
eller hvis leveringen af sådanne ydelser er utilstrækkelig.
Kommissionen er bekendt med, at aftaler om tilvejebringelse af elektroniske 
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kommunikationstjenester på nuværende tidspunkt ofte indgås med gyldighedsperioder, der 
kun giver forbrugerne en begrænset mulighed for at skifte udbyder. Kommissionen har været 
yderst opmærksom på dette under revisionen af forsyningspligtdirektivet i forbindelse med 
den telekommunikationspakke, der blev vedtaget for nylig med henblik på yderligere at 
fremme konkurrencedygtige markedskræfter skabt af muligheden for at skifte udbyder.
I denne forbindelse skal det fremhæves, at det nuværende forsyningspligtdirektiv kræver, at 
medlemsstaterne sikrer, at aftaler mellem kunder og udbydere af elektroniske 
kommunikationstjenester som minimum indeholder visse oplysninger, herunder 
kvalitetsniveauet på de udbudte tjenester, aftalens gyldighedsperiode og betingelserne for 
afbrydelse af tjenesterne samt oplysninger om eventuel erstatning eller tilbagebetaling, hvis 
det kvalitetsniveau, der fremgår af aftalen, ikke overholdes. 
Det er op til medlemsstaterne at sikre, at bestemmelserne heri overholdes. Medlemsstaternes 
forpligtelse til at sikre en enkel og prisbillig udenretslig tvistbilæggelsesprocedure som 
fastlagt i forsyningspligtdirektivets artikel 34 er f.eks. blevet gennemført i § 47, litra a, i den 
tyske Telekommunikationsgesetz (TGK) (telekommunikationsloven). Denne procedure giver 
forbrugerne mulighed for at henvende sig til den tyske tilsynsmyndighed, Bundesnetzagentur 
(BNetzA), med klager, der omhandler kontraktuelle aftaler, herunder faktureringen af ydelser, 
hvor det aftalte kvalitetsniveau for den pågældende ydelse ikke er nået. 

Med den nyligt vedtagne telekommunikationspakke1 styrkes forbrugernes rettigheder 
vedrørende fair aftaler yderligere, idet den maksimale gyldighedsperiode for en aftale 
begrænses til 24 måneder, samtidig med at der stilles krav om, at udbydere også tilbyder 
aftaler med en gyldighedsperiode på højest 12 måneder. Denne foranstaltning gør det lettere 
at skifte udbyder, eftersom kunderne får mulighed for hurtigere at evaluere deres 
udbydervalgmuligheder ud fra deres egne personlige kriterier, herunder tjenestens kvalitet, 
pålidelighed og kundeservice. Kommissionen er derfor overbevist om, at den nye 
telekommunikationspakke, efter dens fulde gennemførelse i medlemsstaterne, vil styrke 
forbrugernes rettigheder yderligere og sikre, at forbrugerne tilbydes fair aftaler, som er i deres 
interesse. 

Horisontal lovgivning om forbrugerbeskyttelse, navnlig direktiv 1993/13/EØF om urimelige 
kontraktvilkår i forbrugeraftaler og direktiv 2005/29/EF om urimelig handelspraksis, kunne 
også være relevant i dette tilfælde. Direktiv 1993/13/EØF har til formål at forhindre en 
skævhed af betydning i forbindelse med forbrugernes rettigheder og forpligtelser på den ene 
side og de erhvervsdrivendes rettigheder og forpligtelser på den anden side. Dette generelle 
krav suppleres af en liste over vilkår, der kan betragtes som urimelige. Vilkår, som en national 
domstol, et nationalt nævn eller et administrativt organ finder er urimelige i henhold til 
direktivet, er ikke bindende for forbrugerne. Desuden forpligter dette direktiv leverandøren til 
at udarbejde sine standardvilkår og -betingelser i et klart og forståeligt sprog. 
Ifølge direktiv 2005/29/EF skal handlende oplyse forbrugerne om væsentlige egenskaber ved 
et produkt eller en tjeneste. Udeladelse af vigtige oplysninger som f.eks. en tjenestekontrakts 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/136/EF af 25. november 2009 om ændring af direktiv 
2002/22/EF om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -
tjenester, direktiv 2002/58/EF om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den 
elektroniske kommunikationssektor og forordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem nationale 
myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse.
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mindste gyldighedsperiode kunne udgøre en vildledende, forbudt praksis i henhold til 
direktivet.

Det er dog kun de nationale myndigheder, der har kompetence til at vurdere, hvorvidt 
udbyderen af en tjeneste overtræder forbrugernes rettigheder i henhold til disse to direktiver."


