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Комисия по петиции

30.5.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1135/2011, внесена от M.G.G., с испанско гражданство, относно 
нарушение на правата на потребителите и договорните условия от страна на 
доставчик на интернет услуги

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се възмущава от това, че доставчикът на интернет услуги 
Movistar постоянно нарушава условията на сключения с него договор и че техниците от 
дружеството са му казали, че нищо не може да бъде направено. Първо, вносителят се 
оплаква, че домашната му връзка с интернет никога не е достигнала указаната в 
договора скорост. Второ, вносителят посочва, че интернет връзката е с постоянни 
прекъсвания. И накрая, той твърди, че цените са непропорционално високи, особено в 
сравнение с останалата част на Европа. Вносителят добавя, че испанският омбудсман е 
разгледал случая (09012429) и е заключил, че не разполага с правомощия по въпроса.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 6 февруари 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 30 май 2012 г.

Вносителят на петицията твърди, че доставчик на интернет услуги не спазва условията 
на сключения с него договор. Вносителят се оплаква, че връзката му с интернет никога 
не е достигала указаната в договора скорост. Той също така твърди, че интернет 
връзката е с постоянни прекъсвания. Накрая, той счита, че цените за интернет услугите 
са непропорционално високи в Испания в сравнение с други държави членки.

Наблюдения на Комисията 
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От самото начало вносителят на петицията е следвало да бъде информиран, че 
Европейската комисия няма правомощия да се намесва в частни спорове. Освен това 
въпросите, свързани с изпълнението на договори, се регулират от националното 
договорно право на държавите членки.

Като се има предвид това, съществува законодателство на ЕС, което може да се прилага 
за докладваните практики. 

Директива 2005/29/ЕО относно нелоялни търговски практики1 изисква търговците да 
работят в съответствие с дължима професионална грижа и да не изопачават 
икономическото поведение на потребителите, като ги склоняват да сключват сделки, 
които иначе те не биха сключили. Например, заблуждаването на потребителя относно 
основните характеристики на интернет услугата, която той възнамерява да купи, по-
специално относно скоростта на интернет връзката, е аспект, който би могъл да бъде 
оценен в контекста на член 6 от Директивата относно нелоялни търговски практики, 
която забранява заблуждаващи действия.

Освен това регулаторната рамка за електронните далекосъобщения в Европейския съюз 
съдържа редица разпоредби, които са насочени към защита на правата на 
потребителите. По-специално членове 20 и 21 от Директива 2002/22/EО относно 
универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните 
съобщителни мрежи и услуги (Директива за универсалната услуга) съдържат 
разпоредби, които посочват условията на договорите и прозрачността на ценовата 
информация2.

Тези разпоредби са транспонирани в испанското национално законодателство, по-
специално чрез член 38 от „Ley General de Telecomunicaciones3, членове 104 и 105 от 
„Real Decreto por el que se aprueba el reglamento sobre condiciones para la prestación de 
servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los 
usuarios“ 4, и „Real Decreto 899/2009, de 22 de mayo, por el que se aprueba la carta de 
derechos del usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas“ 5. Цялостен обхват на 
испанското законодателство, приложимо в тази област, може да бъде открито на 
следния уебсайт: http://www.usuariosteleco.es/OtrosServicios/Paginas/Legislacion.aspx“.

Ако доставчикът на интернет услуги не е в състояние да достави услуга, която 
съответства на обещаното качество при сключването на договора, потребителят може 
да потърси договорни средства за правна защита срещу доставчика на услуги, напр. 
намаляване на цената или възстановяване на заплатените суми. Въпреки това условията 
за търсене на средства за защита в случай на неадекватно предоставяне на услуга се 
уреждат изключително от националното договорно право.

Комисията е информирана, че много потребители се сблъскват с проблеми на пазара за 

                                               
1 OJ L 149, 11.6.2005 г.
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0051:0051:EN:PDF.
3 http://www.boe.es/boe/dias/2003/11/04/pdfs/A38890-38924.pdf
4 http://www.boe.es/boe/dias/2005/04/29/pdfs/A14545-14588.pdf.
5 http://www.boe.es/boe/dias/2009/05/30/pdfs/BOE-A-2009-8961.pdf.
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достъп до и доставка на интернет. Като част от проучване за наблюдение на 
функционирането на пазарите за потребителите, понастоящем Комисията анализира 
условията на пазара на предоставяне на интернет услуга. Проучването ще разгледа, 
наред с другото, дали скоростта на интернет връзката в действителност съответства на 
рекламираната и указаната в договора, въпросите относно прекъсванията на интернет 
връзката и лошото обслужване на потребители. То също така проучи жалбите, 
отправени към доставчика и впоследствие депозирани в структура за алтернативно 
решаване на спорове, ще разгледа въпроса дали потребителите считат, че настоящата 
им интернет тарифа/пакет представлява добро съотношение между цена и качество и 
ще разгледа съображенията за невключване към различен доставчик на интернет 
услуги. Впоследствие Комисията ще предложи действия за подобрение.
По отношение на предполагаемото несъответствие на цените на интернет услугите в 
държавите членки на ЕС, следва да се отбележи, че Европейската комисия не се 
намесва в ценовата политика на отделни дружества. Разликите в цените може да са 
резултат от изпълнението на конкретни договори за разпространение и да се основават 
на обективни законни основания. Следователно ценовите разлики не са непременно 
резултат от незаконни практики или неуспешни действия на пазара/в политиката.

Заключение

В изключителната компетентност на националните органи и съдилища е да проучат 
поведението на отделните компании с оглед законодателството на Съюза. 

Комисията няма изпълнителни правомощия във връзка с икономическите оператори, 
които може да са нарушили правото на ЕС в областта на защитата на потребителите и 
тя не може да дава оценка на отделни случаи между потребители и конкретни 
търговци, което често изисква оценката на факти.  

Комисията може да открие производство за нарушение съгласно член 258 от Договора 
за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) единствено ако разполага с 
доказателства за нарушение на правото на ЕС от държава членка. Такова нарушение 
може да се изразява, по-специално, в липсата на транспониране, неадекватното 
транспониране на директива на ЕС или административна практика, която не е в 
съответствие с правото на ЕС.

Производството за нарушение в интерес на ЕС трябва да се разграничава от защитата 
на правата в отделни случаи, което обикновено се гарантира от националните 
съдилища.

Следователно вносителят на петицията следва да докладва за своя случай пред 
Националната организация на потребителите (вж. приложение) или испанските 
компетентни органи, чиито данни за контакт са следните: 

Instituto Nacional del Consumo
Principe de Vergara 54
E-28006 Madrid
Тел.: +34 91 822 44 00
Уебсайт: http://www.consumo-inc.es
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Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información
División de Atención al Usuario de Telecomunicaciones
Ministerio de Industria, Energía y Turismo
C/ Capitán Haya 41
28071 Madrid
Тел.: +34 902 446 006 – +34 91 349 46 40
Уебсайт: http://www.mityc.es/telecomunicaciones/es-ES/Paginas/index.aspx

Ако вносителят на петицията желае да се обърне към „Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información“, той може също така да 
представи жалба онлайн, като използва http://www.usuariosteleco.es, или да поиска 
информация, като се обади на следните номера: +33 901 33 66 99 или +34 91 218 42 76.

Тези органи също така може да са в състояние да дадат съвет относно това дали е 
възможно за вносителя на петицията да използва системата за арбитраж на 
потребителите.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на организациите на потребителите, представени в Испанския съвет на 
потребителите:

Unión de Consumidores de España (UCE)
Адрес: C/ Silva 6- 4° B, E-28013 Madrid
Тел.: + 34 91 548 40 45
Факс: + 34 91 548 00 10
Имейл: uce@uce.org
Уебсайт: www.uce.org

Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)
Адрес: C/ Albarracín 21, E-28037 Madrid
Тел.: +34 913 000 045
Факс: +34 917 543 870
Уебсайт: www.ocu.org

Asociación General de Consumidores (ASGECO)
Адрес: Plaza de Navafría, 3 bajos, E-28027 Madrid
Тел.: + 34 91 405 36 11/ 36 98
Факс: + 34 91 405 39 97
Имейл: asgeco@asgeco-unccue.org
Уебсайт: www.asgeco.org

Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE)( Financial services)
Адрес: Gavin, 12 (local), E-50001 Zaragoza
Тел.: + 34 97 639 00 60
Факс: + 34 97 639 01 99
Имейл: aicar.adicae@adicae.net
Уебсайт: www.adicae.net
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Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) (Publicity and Commercial
Communication)
Адрес: C/Cavanilles 29 6°B, E-28007 Madrid
Тел.: +34 91 501 28 19
Факс: +34 91 501 87 66
Имейл: auc@auc.es
Уебсайт: www.auc.es

Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios
(HISPACOOP)
Адрес: Via Laietana, 59, 3°, 1, E-08003 Barcelona
Тел.: + 34 94 621 12 14
Факс: + 34 94 621 12 47
Имейл: hispacoop@hispacoop.es
Страница 6/13
Юли 2010 г.

Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa Consumidores y
Usarios (CEACCU)
Адрес: C/ San Bernardo 97-99 2° F Edificio Colombina, E-28015 Madrid
Тел.: + 34 91 594 50 89
Факс: + 34 91 594 51 24
Имейл: ceaccu@ceaccu.org
Уебсайт: www.ceaccu.org

Federación de Usuarios y Consumidores Independientes (FUCI)
Адрес: C/ Joaquin Costa 61, entreplanta, derecha, E-28002 Madrid
Тел.: + 34 91 564 01 18
Факс: + 34 91 562 83 55
Имейл: fuciest@hotmail.com

Federación Unión Civica Nacional de Consumidores y Amas de Casa (UNAE)
Адрес: Villanueva, 8, 3°, E-28001 Madrid
Тел.: + 34 91 575 72 19
Факс: + 34 91 575 13 09

Confederación de consumidores y usuarios (CECU)
Адрес: Mayor, 45 - 2°, E-28013 Madrid
Тел.: + 34 91 364 13 84 / 541 07 22
Факс: + 34 91 366 90 00
Имейл: cecu@cecu.es
Уебсайт: www.cecu.es

Consumidores en Acción (FACUA)
Адрес: Bécquer, 28, E-41002 Sevilla
Тел.: + 34 954 90 90 90


