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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1135/2011 af M.G.G., spansk statsborger, om en internetudbyders 
krænkelse af forbrugernes rettigheder og kontraktbetingelser

1. Sammendrag

Andrageren protesterer mod, at internetudbyderen Movistar konstant undlader at overholde 
deres kontraktmæssige forpligtelser, og at han har fået at vide af virksomhedens teknikere, at 
der ikke er noget at gøre. Andrageren klager for det første over, at hans internetforbindelse i 
hjemmet aldrig har nået den hastighed, der er fastlagt i kontrakten. Andragen gør for det andet 
opmærksom på, at tjenesten rammes af tilbagevendende afbrydelser. Endelig antyder 
andrageren, at priserne er uforholdsmæssigt høje, navnlig sammenlignet med resten af 
Europa. Andrageren tilføjer, at Spaniens ombudsmand har undersøgt hans sag (09012429) og 
konkluderede, at kontoret ikke har nogen kompetence på dette område.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6. februar 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. maj 2012

"Andrageren hævder, at en internetudbyder ikke opfylder vilkårene i sine kontraktmæssige 
aftaler. Andrageren klager over, at hans internetforbindelse i hjemmet aldrig havde nået den 
hastighed, der er fastlagt i kontrakten. Han hævder også, at tjenesten rammes af 
tilbagevendende afbrydelser. Endelig mener han, at priser for internettjenester er 
uforholdsmæssigt høje i Spanien, sammenlignet med andre medlemsstater.

"Kommissionens bemærkninger 
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Andrageren skal fra starten gøres opmærksom på, at Kommissionen ikke har beføjelse til at 
skride ind i private tvister. Endvidere gælder det, at anliggender vedrørende opfyldelse af 
kontrakter reguleres af medlemsstaternes nationale lovgivninger på det aftaleretlige område.

Når det er sagt, er der EU-lovgivning, der måske gælder for den rapporterede praksis. 

Det kræves i direktiv 2005/29/EF om urimelig handelspraksis1 ("UCPD-direktivet"), at 
handlende skal handle i overensstemmelse med kravet om erhvervsmæssig diligenspligt og 
ikke forvride forbrugernes økonomiske adfærd ved at få dem til at indgå transaktioner, de 
ellers ikke ville have indgået. Eksempelvis er vildledning af forbrugeren om de vigtigste 
egenskaber ved den internettjeneste, som han er ved at købe, navnlig om internetforbindelsens 
hastighed, et aspekt, der kan vurderes i lyset af UCPD-direktivet, som forbyder vildledende 
handlinger.

Derudover indeholder EU's regelsæt for elektronisk kommunikation en række bestemmelser, 
som har til formål at beskytte forbrugernes rettigheder. Især indeholder artikel 20 og 21 i 
direktiv 2002/22/EF om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester (forsyningspligtdirektivet) bestemmelser, der henviser til 
kontraktvilkår og åbenhed om priser.2

Disse bestemmelser er gennemført i spansk lovgivning, navnlig med artikel 38 i "Ley General 
de Telecomunicaciones"3, artikel 104 og 105 i "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 og "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. Man kan finde en omfattende dækning af spansk lovgivning, 
der gælder på dette område, på følgende hjemmeside: 
http://www.usuariosteleco.es/OtrosServicios/Paginas/Legislacion.aspx".

Hvis internetudbyderen er ude af stand til at levere en tjeneste, som svarer til den kvalitet, der 
er lovet på tidspunktet for kontraktens indgåelse, kan forbrugeren gøre brug af kontraktuelle 
foranstaltninger i forhold til serviceudbyderen, f.eks. nedslag i prisen eller prisgodtgørelse.
Betingelserne for at gøre brug af retsmidler i tilfælde af levering af utilstrækkelige 
tjenesteydelser er udelukkende reguleret af national aftaleret.

Kommissionen er klar over, at mange forbrugere oplever problemer på markedet for 
internetadgang og levering af internet. Som del af en øvelse, der går ud på at overvåge 
funktionen af markeder for forbrugerne, er Kommissionen i gang med at undersøge 
forbrugerforhold på markedet for udbud af internettjenester. Undersøgelsen vil bl.a. se på, om 
internetforbindelsens hastighed i realiteten svarer til den, der reklameres med og er angivet i 
kontrakten, spørgsmål vedrørende afbrydelser af internetforbindelsen og dårlig kundeservice. 
Den vil også se på klager, der er fremsat til udbyderen og efterfølgende indgivet til en 
alternativ tvistbilæggelsesinstans, overveje, om forbrugere mener, at deres nuværende 

                                               
1 EUT L 149 af 11.6.2005.
2http://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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internettakst/pakke giver god værdi for pengene, og undersøge grundene til ikke at skifte til en 
anden internetudbyder. Kommissionen vil efterfølgende foreslå handlinger til forbedringer.
Hvad angår den påståede prisskævhed for internettjenester i EU's medlemsstater, bør det 
bemærkes, at Kommissionen ikke blander sig i individuelle selskabers prispolitik. Forskelle i 
pris kan være et resultat af gennemførelse af specifikke distributionsordninger og kan være 
baseret på lovlige, objektive begrundelser. Derfor er prisforskelle ikke nødvendigvis et 
resultat af ulovlig praksis eller markedsmæssige/politiske svigt.

Konklusion

Ifølge EU-lovgivningen har de nationale myndigheder og domstole den primære kompetence 
til at undersøge enkelte virksomheders adfærd. 

Kommissionen har ingen håndhævelsesbeføjelser i forhold til erhvervsdrivende, som måtte 
have overtrådt EU's lovgivning på forbrugerbeskyttelsesområdet, og den kan ikke vurdere 
individuelle sager mellem forbrugere og bestemte handlende, hvilket ofte kræver en vurdering 
af kendsgerninger.  

Kommissionen kan kun indlede overtrædelsesprocedurer i henhold til artikel 258, stk. 1, i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, hvis den har bevis for, at en 
medlemsstat har overtrådt EU-lovgivningen. En sådan overtrædelse kan navnlig bestå i 
manglende gennemførelse eller utilstrækkelig gennemførelse af et EU-direktiv eller en 
administrativ praksis, som ikke er i overensstemmelse med EU's lovgivning.

Overtrædelsesprocedurer i EU's interesse skal adskilles fra beskyttelse af rettigheder i 
individuelle tilfælde, som typisk sikres af de nationale domstole.

Andrageren bør derfor rapportere sin sag til en af de nationale forbrugerorganisationer (se 
bilag) eller til de spanske kompetente myndigheder, hvis kontaktoplysninger er: 

1.Instituto Nacional del Consumo
Príncipe de Vergara, 54 
E-28006 Madrid
Tlf. nr.: +34 91 822 44 00
Websted: http://www.consumo-inc.es

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
Tlf. nr.: +34 902 446 006 – +34 91 349 46 40
Websted: http://www.mityc.es/telecomunicaciones/es-ES/Paginas/index.aspx

Såfremt andrageren ønsker at henvende sig til "Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y 
para la Sociedad de la Información", kan han også indgive klage online på adressen 
http://www.usuariosteleco.es eller anmode om oplysninger ved at ringe til +33 901 33 66 99 
eller +34 91 218 42 76.
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Disse myndigheder er måske også i stand til at rådgive om, hvorvidt det er muligt for 
andrageren at anvende forbrugervoldgiftssystemet,

BILAG

Liste over forbrugerorganisationer, der er repræsenteret hos det spanske forbrugerråd.

Unión de Consumidores de España (UCE)
Adresse: C/ Silva 6- 4° B, E-28013 Madrid
Tlf. nr.: + 34 91 548 40 45
Fax: + 34 91 548 00 10
E-mail: uce@uce.org
Websted: www.uce.org

Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)
Adresse: C/ Albarracín 21, E-28037 Madrid
Tlf. nr.: +34 913 000 045
Fax: +34 917 543 870
Websted: www.ocu.org

Asociación General de Consumidores (ASGECO)
Adresse: Plaza de Navafría, 3 bajos, E-28027 Madrid
Tlf. nr.: + 34 91 405 36 11/ 36 98
Fax: + 34 91 405 39 97
E-mail: asgeco@asgeco-unccue.org
Websted: www.asgeco.org

Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE)( Financial services)
Adresse: Gavin, 12 (local), E-50001 Zaragoza
Tlf. nr.: + 34 97 639 00 60
Fax: + 34 97 639 01 99
E-mail: aicar.adicae@adicae.net
Websted: www.adicae.net

Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) (Publicity and Commercial
Communication)
Adresse: C/Cavanilles 29 6°B, E-28007 Madrid
Tlf. nr.: +34 91 501 28 19
Fax: +34 91 501 87 66
E-mail: auc@auc.es
Websted: www.auc.es

Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios
(HISPACOOP)
Adresse: Via Laietana, 59, 3°, 1, E-08003 Barcelona
Tlf. nr.: + 34 94 621 12 14
Fax: + 34 94 621 12 47
E-mail: hispacoop@hispacoop.es
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Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa Consumidores y
Usarios (CEACCU)
Adresse: C/ San Bernardo 97-99 2° F Edificio Colombina, E-28015 Madrid
Tlf. nr.: + 34 91 594 50 89
Fax: + 34 91 594 51 24
E-mail: ceaccu@ceaccu.org
Websted: www.ceaccu.org

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

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

Confederación de consumidores y usuarios (CECU)
Adresse: Mayor, 45 - 2°, E-28013 Madrid
Tlf. nr.: + 34 91 364 13 84 / 541 07 22
Fax: + 34 91 366 90 00
E-mail: cecu@cecu.es
Websted: www.cecu.es

Consumidores en Acción (FACUA)
Adresse: Bécquer, 28, E-41002 Sevilla
Tlf. nr.: + 34 954 90 90 90"


