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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1444/2009, adresată de Dagmar Villhauer, de cetățenie germană, 
privind problemele sale cu un furnizor de servicii de internet

1. Rezumatul petiției

Petiționara a semnat un contract pe doi ani cu societatea O2 pentru servicii de internet mobil. 
Petiționara susține că viteza conexiunii la internet pe care a solicitat-o este foarte mică și că 
nu beneficiază de conexiunea fiabilă și adecvată care i s-a promis prin contract. Cererea pe 
care a făcut-o pentru o mai mare flexibilitate și pentru rezilierea anticipată a contractului i-a 
fost refuzată. Petiționara consideră că este incorect să fie obligată să plătească pentru un 
serviciu care nu i-a fost furnizat. Consideră că astfel de contracte, precum și cele oferite de 
alte societăți, nu sunt în interesul cumpărătorilor și face apel la Parlamentul European să 
garanteze consumatorilor europeni contracte corecte, care să fie în interesul lor. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 14 ianuarie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit pe 11 mai 2010

Petiția se referă la „stick-urile mobile de navigație” (internet mobil furnizat prin intermediul 
unui stick GPRS/EDGE/UMTS și tehnologii similare) furnizate de un operator german, la 
faptul că nu este garantată o calitate minimă a serviciilor și la faptul că furnizorii de servicii de 
internet mobil nu le oferă consumatorilor contracte care să fie în interesul acestora din urmă.
Petiționara consideră că tuturor consumatorilor trebuie să li se garanteze contracte corecte, 
astfel încât aceștia să nu fie legați contractual pe perioade îndelungate de timp și să aibă 
dreptul de a se retrage din obligațiile contractuale atunci când serviciile de internet mobil 
contractate nu pot fi furnizate sau când furnizarea acestor servicii nu este corespunzătoare.
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 Comisia este conștientă de faptul că, în prezent, contractele de furnizare a serviciilor de 
comunicație electronică sunt de multe ori semnate pe perioade de timp care nu oferă 
consumatorilor decât o posibilitate limitată de a schimba furnizorii. Comisia a acordat atenție 
acestui fapt în revizuirea Directivei privind serviciul universal, în contextul pachetului 
telecom recent adoptat pentru a încuraja în continuare forțele competitive de pe piață care au 
fost create de posibilitatea de a schimba furnizorii.

În acest sens, ar trebui subliniat faptul că actuala Directivă privind serviciul universal solicită 
statelor membre să se asigure că toate contractele dintre consumatori și furnizorii de servicii
electronice de comunicație includ un anumit set de informații minime, printre care nivelul 
calitativ al serviciului oferit, durata contractului și condițiile de terminare a serviciilor, 
precum și compensațiile și posibilitățile de rambursare care se aplică în cazul în care nu sunt 
îndeplinite condițiile legate de nivelul calitativ al serviciilor contractate.1

Statelor membre le revine sarcina de a se asigura că prevederile stabilite în această directivă 
sunt respectate. De exemplu, obligația impusă statelor membre de a pune la dispoziția 
consumatorilor o procedură necostisitoare și extrajudiciară de soluționare a litigiilor, în 
temeiul articolului 34 din Directiva privind serviciul universal, a fost transpusă în articolul 
47a din Legea telecomunicațiilor din Germania - Telekommunikationsgesetz (TGK). Această 
procedură oferă consumatorilor posibilitatea de a înainta plângeri către organul de 
reglementare german, Bundesnetzagentur (BNetzA), pentru a rezolva chestiuni generate de 
acordurile contractuale, inclusiv facturarea serviciilor pentru care nu a fost îndeplinit nivelul 
calitativ convenit.
Prin pachetul telecom2 adoptat recent, drepturile consumatorilor în ceea ce privește 
contractele corecte sunt sporite și mai mult, prin limitarea perioadei maxime a contractelor la 
24 de luni și impunerea cerinței ca operatorii să ofere contracte cu o durată maximă de 12 
luni. Această măsură va facilita și mai mult procesul de schimbare a furnizorilor, întrucât 
consumatorii vor avea posibilitatea de a reevalua mai rapid opțiunile oferite de furnizor, pe 
baza propriilor criterii personale, printre care menționăm calitatea serviciilor, seriozitatea și 
serviciile oferite clienților. Prin urmare, Comisia este convinsă că, după ce va fi transpus 
complet de către statele membre, noul pachet telecom va spori și mai mult drepturile 
consumatorilor și va garanta că tuturor consumatorilor li se vor oferi contracte corecte, care 
vor fi în interesul lor. 
Legislația orizontală privind protecția consumatorilor, în special Directiva 1993/13/CEE 
privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii și Directiva 2005/29/CE 
privind practicile comerciale neloiale, ar putea fi relevantă, de asemenea, în acest caz. 
Directiva 1993/13/CEE își propune să împiedice apariția unui dezechilibru semnificativ între 
drepturile și obligațiile consumatorilor, pe de-o parte, și cele ale vânzătorilor și furnizorilor, 
pe de altă parte. Această cerință generală este completată de o listă de clauze care ar putea fi 

                                               
1 Articolul 20 din Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind 

serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații 
(directiva privind serviciul universal).

2 Directiva 2009/136/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 de modificare a 
Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile de 
comunicații electronice, Directiva 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale și protecția confidențialității 
în sectorul comunicațiilor publice și Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 privind cooperarea dintre autoritățile 
naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului.
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considerate abuzive. Clauzele pe care o judecătorie națională, un tribunal sau un organ 
administrativ le declară a fi abuzive în conformitate cu prevederile directive nu sunt 
obligatorii pentru consumatori. Mai mult, respectiva directivă obligă furnizorul să își 
redacteze clauzele standard și condițiile într-un limbaj simplu și inteligibil. 

Directiva 2005/29/CE solicită comercianților să își informeze corect consumatorii cu privire 
la principala caracteristică a produsului sau a unui serviciu. Omiterea unor informații 
importante, ca de exemplu durata minimă a unui contract de servicii, ar putea constitui o 
practică înșelătoare interzisă de prevederile directivei.

Cu toate acestea, numai autoritățile naționale sunt competente pentru a evalua dacă furnizorul 
unui serviciu încalcă drepturile consumatorilor care rezultă din aceste două directive. 


