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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1444/2009, którą złożyła Dagmar Villhauer (Niemcy) w sprawie swoich 
problemów z dostawcą usług internetowych

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję zawarła z firmą O2 dwuletnią umowę na świadczenie usługi mobilnego 
dostępu do Internetu. Skarży się ona, że zamówione przez nią łącze internetowe jest 
wyjątkowo wolne, a przyrzeczone w umowie niezawodne i odpowiednie połączenie nie jest 
dostępne. Jej wniosek dotyczący większej elastyczności i wcześniejszego zakończenia 
umowy został odrzucony. Składająca petycję uważa za niesprawiedliwe to, że musi płacić za 
usługę, która nie jest świadczona. Twierdzi ona, że takie umowy, jak również kontrakty 
oferowane przez inne przedsiębiorstwa, nie leżą w interesie klienta, i wzywa Parlament 
Europejski do zagwarantowania konsumentom uczciwych umów przynoszących im korzyści. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 14 stycznia 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 11 maja 2010 r.

Petycja dotyczy tzw. modemów „Surf Stick” (modemów USB umożliwiających mobilny 
dostęp do Internetu za pośrednictwem technologii GPRS/EDGE/UMTS i innych technologii) 
obsługiwanych przez niemieckiego operatora; tego, że minimalna jakości usługi nie jest 
gwarantowana; oraz tego, że dostawcy mobilnego dostępu do Internetu nie oferują 
konsumentom umów przynoszących korzyści tym ostatnim. Składająca petycję jest zdania, że 
konsumentom należy zagwarantować możliwość zawierania uczciwych umów, tak aby nie 
byli oni związani ich postanowieniami przez długi czas oraz aby mieli prawo do odstąpienia 
od wypełnienia zobowiązań umownych w wypadku niezapewniania określonych w umowie 
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usług mobilnego dostępu do Internetu lub gdy świadczone usługi mają nieodpowiednią 
jakość.

Komisja jest świadoma tego, że umowy na świadczenie usług łączności elektronicznej są 
obecnie często zawierane na okresy dające konsumentom jedynie ograniczoną możliwość 
zmiany dostawcy. Komisja uważnie przyjrzała się temu zagadnieniu w swoim przeglądzie 
dyrektywy o usłudze powszechnej w kontekście niedawno przyjętego pakietu 
telekomunikacyjnego w celu dodatkowego pobudzenia konkurencyjnych sił rynkowych, 
będących rezultatem możliwości zmiany dostawców.

W tym względzie należy zaznaczyć, że obowiązująca dyrektywa o usłudze powszechnej 
nakłada na państwa członkowskie obowiązek dopilnowania, aby umowy zawierane między 
konsumentami a dostawcami usług łączności elektronicznej zawierały minimalną ilość 
informacji, w tym oferowane poziomy jakości usług, okres trwania umowy oraz warunki 
zakończenia usług, a także wszelkie klauzule o kompensacji i zwrocie kosztów, które stosuje 
się w przypadku gdy zakontraktowana usługa nie osiąga zakontraktowanego poziomu 
jakości1.
Państwa członkowskie są odpowiedzialne za to, aby przepisy określone w tej dyrektywie były 
przestrzegane. Na przykład obowiązek państw członkowskich, aby zapewnić niedrogie i 
proste pozasądowe procedury rozpatrywania sporów, który określono w art. 34 dyrektywy o 
usłudze powszechnej, został transponowany w § 47a niemieckiej ustawy o usługach 
telekomunikacyjnych Telekommunikationsgesetz (TGK). Procedura ta daje konsumentom 
możliwość kierowania skarg do niemieckiego organu regulacyjnego – Bundesnetzagentur 
(BNetzA) – zajmującego się problemami wynikającymi z porozumień umownych, w tym z 
wystawiania rachunków za usługi, których jakość nie była taka, jak określono w umowie. 
Nowo przyjęty pakiet telekomunikacyjny2 dodatkowo rozszerza prawa konsumenta w 
zakresie uczciwych umów poprzez ograniczenie maksymalnego czasu trwania umowy do 24 
miesięcy, przy jednoczesnym zobowiązaniu operatorów do oferowania umów o 
maksymalnym czasie trwania równym 12 miesiącom. Środek ten w dodatkowym stopniu 
ułatwi zmianę dostawców, ponieważ konsumenci będą mieć możliwość szybszej ponownej 
oceny opcji oferowanych przez dostawców w oparciu o własne kryteria, obejmujące jakość 
usługi, niezawodność i obsługę klienta. Komisja jest w związku z tym przekonana, że nowy 
pakiet telekomunikacyjny – po jego całkowitej transpozycji przez państwa członkowskie –
będzie w dodatkowym stopniu rozszerzał prawa konsumentów i zagwarantuje, że 
konsumentom będą oferowane uczciwe, przynoszące im korzyści umowy. 
W szczególności właściwe w tym przypadku może być także horyzontalne ustawodawstwo z 
zakresu ochrony konsumentów: dyrektywa 1993/13/EWG w sprawie nieuczciwych 
warunków w umowach konsumenckich i dyrektywa 2005/29/WE dotycząca nieuczciwych 
praktyk handlowych. Celem dyrektywy 1993/13/EWG jest zapobieganie znacznemu brakowi 
równowagi między prawami i obowiązkami konsumentów z jednej strony, a sprzedawców 
                                               
1Art. 20 dyrektywy 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi 

powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa 
o usłudze powszechnej).

2 Dyrektywa 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 
2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw 
użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w 
sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między 
organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów.
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i dostawców z drugiej. Ten ogólny wymóg jest uzupełniony wykazem warunków, które mogą 
być uznawane za nieuczciwe. Warunki, które orzeczeniem sądu krajowego, trybunału lub 
organu administracyjnego zostaną uznane za nieuczciwe na mocy przedmiotowej dyrektywy, 
nie są wiążące dla konsumentów. Ponadto dyrektywa ta nakłada na dostawców obowiązek 
spisywania warunków prostym i zrozumiałym języka. 

Dyrektywa 2005/29/WE nakłada na sprzedawców obowiązek odpowiedniego informowania 
konsumentów o podstawowych cechach danego produktu lub usługi. Pomijanie ważnych 
informacji, takich jak minimalny czas trwania umowy świadczenia usług, może na mocy tej 
dyrektywy stanowić zabronioną praktykę wprowadzającą w błąd.

Jednak wyłącznie w gestii władz krajowych leży ocena tego, czy dostawca danej usługi 
narusza prawa konsumentów określone w tych dwóch dyrektywach. 


