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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1444/2009, της Dagmar Villhauer, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζει με πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα σύναψε διετές συμβόλαιο με την εταιρεία O2 για κινητές υπηρεσίες 
Διαδικτύου. Καταγγέλλει ότι η επιθυμητή από την ίδια σύνδεση με το Διαδίκτυο είναι 
υπερβολικά αργή και ότι δεν έχει πρόσβαση σε αξιόπιστη και επαρκή σύνδεση, όπως 
αναφέρεται στο συμβόλαιό της. Το αίτημά της για μεγαλύτερη ευελιξία και πρόωρη λήξη του 
συμβολαίου της δεν έγινε δεκτό. Η αναφέρουσα εκτιμά ότι δεν είναι δίκαιο να υποχρεούται 
να πληρώνει για μία υπηρεσία που δεν της παρέχεται. Θεωρεί ότι τέτοιου είδους συμβόλαια, 
που συνάπτονται και από άλλες εταιρείες, δεν είναι φιλικά προς τον πελάτη και ζητεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διασφαλίσει δίκαια και φιλικά προς τον πελάτη συμβόλαια για 
τους ευρωπαίους καταναλωτές.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Ιανουαρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Μαΐου 2010.

Η αναφορά αφορά το εξάρτημα (stick) πλοήγησης στο διαδίκτυο (φορητή σύνδεση στο 
διαδίκτυο που παρέχεται μέσω stick δικτύου GPRS/EDGE/UMTS και παρόμοιων 
τεχνολογιών) η οποία παρέχεται από γερμανικό φορέα εκμετάλλευσης και το γεγονός ότι δεν 
υφίσταται εγγύηση ελάχιστου επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών και το ότι οι πάροχοι υπηρεσιών 
διαδικτύου δεν προσφέρουν στους καταναλωτές συμβάσεις που είναι προς το συμφέρον τους.
Η αναφέρουσα πιστεύει ότι θα πρέπει να διασφαλίζονται για τους καταναλωτές δίκαιες 
συμβάσεις ώστε να μην είναι δεσμευμένοι για μεγάλες περιόδους και να έχουν το δικαίωμα 
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να υπαναχωρήσουν από τις συμβατικές υποχρεώσεις τους όπου υπάρχει αδυναμία να 
παρασχεθούν οι υπηρεσίες φορητού διαδικτύου για τις οποίες συνήφθη η σύμβαση, ή όπου η 
παροχή τέτοιων υπηρεσιών είναι ανεπαρκής.
Η Επιτροπή γνωρίζει το γεγονός ότι οι συμβάσεις για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών επί του παρόντος υπογράφονται συχνά με διάρκειες που δίνουν στους 
καταναλωτές μόνο περιορισμένη δυνατότητα να αλλάξουν παρόχους. Η Επιτροπή έχει δώσει 
ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός αυτό κατά την αναθεώρηση από μέρους της τής οδηγίας για 
την καθολική υπηρεσία στο πλαίσιο της προσφάτως εγκριθείσας δέσμης για τις 
τηλεπικοινωνίες με σκοπό να ενθαρρύνει περαιτέρω τις ανταγωνιστικές δυνάμεις της αγοράς 
που δημιουργούνται από τη δυνατότητα να αλλάξει κανείς πάροχο.

Εν προκειμένω, πρέπει να επισημανθεί ότι στην ισχύουσα οδηγία για την καθολική υπηρεσία 
απαιτείται τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι οι συμβάσεις μεταξύ καταναλωτών και 
παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών περιλαμβάνουν ένα ορισμένο σύνολο 
ελάχιστων πληροφοριών, περιλαμβανομένων: του παρεχόμενου επιπέδου ποιότητας της 
υπηρεσίας, της διάρκειας της σύμβασης και των όρων για την καταγγελία των υπηρεσιών, 
καθώς και κάθε ρύθμιση για αποζημίωση και επιστροφή σε περίπτωση αθέτησης της 
σύμβασης όσον αφορά το επίπεδο ποιότητας της υπηρεσίας.1

Τα κράτη μέλη είναι εκείνα που πρέπει να διασφαλίσουν ότι τηρούνται οι διατάξεις που 
προβλέπονται στην εν λόγω οδηγία. Για παράδειγμα, η υποχρέωση των κρατών μελών να 
παρέχουν οικονομική και εύκολη διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 34 της οδηγίας για την καθολική υπηρεσία, έχει μεταφερθεί στην 
παράγραφο 47α του γερμανικού νόμου περί τηλεπικοινωνιών (Telekommunikationsgesetz -
TGK). Η εν λόγω διαδικασία παρέχει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να απευθύνουν τις 
καταγγελίες τους στη γερμανική ρυθμιστική αρχή (Bundesnetzagentur - BNetzA), για να 
αντιμετωπίζει θέματα που προκύπτουν από τις συμβατικές συμφωνίες, περιλαμβανομένης της 
χρέωσης των υπηρεσιών για τις οποίες δεν έχει τηρηθεί το συμφωνημένο επίπεδο ποιότητας 
της υπηρεσίας.
Με την προσφάτως εγκριθείσα δέσμη μέτρων για τις τηλεπικοινωνίες2, τα δικαιώματα των 
καταναλωτών περί δίκαιων συμβάσεων ενισχύονται περαιτέρω με τον περιορισμό της 
μέγιστης διάρκειας των συμβάσεων σε 24 μήνες, ενώ απαιτείται επίσης οι φορείς 
εκμετάλλευσης να παρέχουν συμβάσεις μέγιστης διάρκειας 12 μηνών. Αυτό το μέτρο θα 
διευκολύνει περαιτέρω την αλλαγή παρόχου, καθώς οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα 
να επαναξιολογήσουν τις επιλογές παρόχου τους πιο γρήγορα βάσει των δικών τους 
προσωπικών κριτηρίων, περιλαμβανομένης της ποιότητας της υπηρεσίας, της αξιοπιστίας και 
της εξυπηρέτησης πελατών. Η Επιτροπή είναι συνεπώς πεπεισμένη ότι η νέα δέσμη 
τηλεπικοινωνιών θα ενισχύσει περαιτέρω, με την πλήρη μεταφορά της, τα δικαιώματα των 

                                               
1 Άρθρο 20 της οδηγίας 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 

για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών (οδηγία καθολικής υπηρεσίας).

2 Οδηγία 2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009 για 
τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά 
δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της οδηγίας 2002/58/ΕΚ σχετικά με την επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 για τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που 
είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών.
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καταναλωτών και θα διασφαλίσει ότι προσφέρονται στους καταναλωτές δίκαιες συμβάσεις οι 
οποίες είναι προς το συμφέρον τους.

Η οριζόντια νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών, και ειδικότερα η οδηγία 
1993/13/EΟΚ σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με 
καταναλωτές και η οδηγία 2005/29/EΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, θα μπορούσε 
επίσης να είναι συναφής σε αυτήν την υπόθεση. Η οδηγία 1993/13/EΟΚ στοχεύει να 
αποτρέψει σημαντικές ανισορροπίες όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
καταναλωτών αφενός και των πωλητών και των προμηθευτών αφετέρου. Αυτή η γενική 
απαίτηση συμπληρώνεται από έναν κατάλογο ρητρών που είναι δυνατόν να θεωρηθούν 
καταχρηστικές. Ρήτρες οι οποίες κρίνονται από εθνικό δικαστήριο, περιφερειακό δικαστήριο 
ή διοικητικό φορέα ως καταχρηστικές δυνάμει της οδηγίας, δεν είναι δεσμευτικές για τους 
καταναλωτές. Επιπλέον, η εν λόγω οδηγία υποχρεώνει τον προμηθευτή να συντάξει τις 
τυποποιημένες ρήτρες και προϋποθέσεις του σε απλή και κατανοητή γλώσσα.

Η οδηγία 2005/29/EΚ απαιτεί οι έμποροι να ενημερώνουν επαρκώς τους καταναλωτές 
σχετικά με το βασικό χαρακτηριστικό του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Η παράλειψη 
σημαντικών πληροφοριών, όπως η ελάχιστη διάρκεια της σύμβασης υπηρεσίας, θα μπορούσε 
να συνιστά απαγορευμένη παραπλανητική πρακτική δυνάμει της οδηγίας.

Μόνον οι εθνικές αρχές είναι, ωστόσο, αρμόδιες να αξιολογήσουν αν ο προμηθευτής μιας 
υπηρεσίας παραβιάζει τα δικαιώματα των καταναλωτών που απορρέουν από αυτές τις δύο 
οδηγίες.


