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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1135/2011, του M.G.G., ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
παραβίαση των δικαιωμάτων των καταναλωτών και των συμβατικών όρων 
από πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει ότι ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου Movistar παραλείπει 
συστηματικά να εκπληρώσει τους όρους της συμβατικής τους συμφωνίας και ότι τεχνικοί της 
εταιρείας τον πληροφόρησαν ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Καταρχάς, ο αναφέρων 
καταγγέλλει ότι η σύνδεση της οικίας του στο διαδίκτυο δεν έχει φτάσει ποτέ την ταχύτητα 
που ορίζεται στη σύμβαση. Κατά δεύτερον, ο αναφέρων παρατηρεί ότι η υπηρεσία 
παρουσιάζει επανειλημμένες διακοπές. Τέλος, ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι οι τιμές είναι 
δυσανάλογα υψηλές, ιδίως σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Ο αναφέρων προσθέτει ότι 
ο ισπανός Διαμεσολαβητής εξέτασε την υπόθεσή του (09012429) και κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι η υπηρεσία δεν διαθέτει αρμοδιότητα επί του θέματος.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Φεβρουαρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Μαΐου 2012

Ο αναφέρων επικαλείται αθέτηση, εκ μέρους ενός παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου, των όρων 
των συμβατικών του συμφωνιών. Ο αναφέρων καταγγέλλει ότι η σύνδεσή του στο διαδίκτυο 
δεν έχει φτάσει ποτέ την ταχύτητα που ορίζεται στη σύμβαση. Επίσης, ισχυρίζεται ότι η 
υπηρεσία διακόπτεται επανειλημμένως. Τέλος, θεωρεί ότι οι τιμές για τις διαδικτυακές 
υπηρεσίες είναι δυσανάλογα υψηλές στην Ισπανία, σε σύγκριση με τα υπόλοιπα κράτη μέλη.
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Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής 

Κατ’ αρχάς, ο αναφέρων πρέπει να ενημερωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει 
αρμοδιότητα να παρεμβαίνει σε ιδιωτικές διαφορές. Επιπλέον, υποθέσεις που σχετίζονται με 
την εκτέλεση συμβάσεων ρυθμίζονται από τα εθνικά δίκαια συμβάσεων των κρατών μελών.

Κατόπιν τούτου, υπάρχει νομοθεσία της ΕΕ η οποία μπορεί να εφαρμοστεί στις πρακτικές 
που αναφέρθηκαν. 

Η οδηγία 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές1 απαιτεί οι έμποροι να ενεργούν 
με επαγγελματική επιμέλεια και να μην προκαλούν στρέβλωση της οικονομικής 
συμπεριφοράς των καταναλωτών παρασύροντάς τους σε συναλλαγές που δεν θα είχαν 
εκτελέσει σε διαφορετική περίπτωση. Για παράδειγμα, η παραπλάνηση του καταναλωτή όσον 
αφορά τα βασικά χαρακτηριστικά της διαδικτυακής υπηρεσίας που σκοπεύει να αγοράσει, 
ιδίως ως προς την ταχύτητα της σύνδεσης στο διαδίκτυο, αποτελεί θέμα το οποίο θα 
μπορούσε να εξεταστεί υπό το πρίσμα του άρθρου 6 της οδηγίας, το οποίο απαγορεύει 
τις παραπλανητικές πράξεις.

Επιπροσθέτως, το κανονιστικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση περιλαμβάνει ορισμένες διατάξεις που αποσκοπούν στην προστασία των 
δικαιωμάτων των χρηστών. Συγκεκριμένα, τα άρθρα 20 και 21 της οδηγίας 2002/22/ΕΚ για 
την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά τα δίκτυα και τις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία καθολικής υπηρεσίας) περιλαμβάνει 
διατάξεις, οι οποίες αναφέρονται σε συμβατικούς όρους και στη διαφάνεια ως προς την 
ενημέρωση για τις τιμές2.

Οι εν λόγω διατάξεις μεταφέρθηκαν στο ισπανικό εθνικό δίκαιο, ιδίως μέσω του άρθρου 38 
του «Ley General de Telecomunicaciones»3, των άρθρων 104 και 105 του «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 και του 
«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. Συνοπτική παρουσίαση της 
ισπανικής νομοθεσίας που ισχύει για τον εν λόγω τομέα διατίθεται στον ακόλουθο ιστότοπο: 
http://www.usuariosteleco.es/OtrosServicios/Paginas/Legislacion.aspx".

Εάν ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου δεν είναι σε θέση να παρέχει μια υπηρεσία που να 
ανταποκρίνεται στην ποιότητα που υποσχέθηκε κατά τη σύναψη της σύμβασης, ο 
καταναλωτής μπορεί να διεκδικήσει συμβατικά διορθωτικά μέτρα έναντι του παρόχου της 
υπηρεσίας, π.χ. μείωση της τιμής ή επιστροφή των χρημάτων. Ωστόσο, οι όροι για τη 
διεκδίκηση διορθωτικών μέτρων σε περίπτωση ανεπαρκούς παροχής υπηρεσιών διέπονται 
αποκλειστικά από το εθνικό δίκαιο συμβάσεων.
Η Επιτροπή γνωρίζει ότι πολλοί καταναλωτές αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αγορά 
πρόσβασης στο διαδίκτυο και της παροχής της. Ως μέρος μιας απόπειρας να παρακολουθήσει 

                                               
1 ΕΕ L 149, της 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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τη λειτουργία των αγορών για τους καταναλωτές, η Επιτροπή εξετάζει επί του παρόντος τους 
καταναλωτικούς όρους που αφορούν την αγορά παροχής υπηρεσιών διαδικτύου. Η μελέτη θα 
εξετάσει, μεταξύ άλλων, εάν η ταχύτητα της σύνδεσης στο διαδίκτυο ανταποκρίνεται στην 
πραγματικότητα σε αυτήν που διαφημίζεται και προβλέπεται στη σύμβαση, θέματα σχετικά 
με τη διακοπή της σύνδεσης στο διαδίκτυο και θέματα κακής ποιότητας εξυπηρέτηση 
πελατών. Θα διερευνήσει επίσης παράπονα που απευθύνθηκαν στον πάροχο και, στη 
συνέχεια, υποβλήθηκαν σε οντότητα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, θα εξετάσει εάν οι 
καταναλωτές πιστεύουν ότι το τρέχον πακέτο/τιμολόγιο διαδικτύου προσφέρει καλή σχέση 
ποιότητας/τιμής και θα διερευνήσει τους λόγους της μη μετάβασης σε διαφορετικό πάροχο 
υπηρεσιών διαδικτύου. Η Επιτροπή θα προτείνει στη συνέχεια ενέργειες βελτίωσης.
Όσον αφορά την εικαζόμενη απόκλιση τιμών των υπηρεσιών διαδικτύου εντός των κρατών 
μελών της ΕΕ, πρέπει να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν παρεμβαίνει στην 
πολιτική τιμών μεμονωμένων επιχειρήσεων. Οι αποκλίσεις στις τιμές είναι δυνατό να 
προκύψουν από την εφαρμογή συγκεκριμένων ρυθμίσεων διανομής και μπορεί να βασίζονται 
σε νόμιμα αντικειμενικές δικαιολογίες. Ως εκ τούτου, οι διαφορές τιμών δεν αποτελούν 
απαραιτήτως συνέπεια παράνομων πρακτικών ή αδυναμίες της αγοράς/πολιτικής.

Συμπέρασμα

Πρωτίστως αποτελεί αρμοδιότητα των εθνικών αρχών και δικαστηρίων να διερευνήσουν τη 
συμπεριφορά των μεμονωμένων επιχειρήσεων υπό το πρίσμα της νομοθεσίας της Ένωσης. 

Η Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητες επιβολής της νομοθεσίας όσον αφορά οικονομικούς 
φορείς οι οποίοι ενδέχεται να έχουν παραβιάσει τη νομοθεσία της ΕΕ στον τομέα της 
προστασίας του καταναλωτή και δεν μπορεί να αξιολογήσει μεμονωμένες υποθέσεις μεταξύ 
καταναλωτών και συγκεκριμένων εμπόρων, οι οποίες συχνά απαιτούν την εκτίμηση των 
πραγματικών περιστατικών. 

Η Επιτροπή μπορεί να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει σύμφωνα με το άρθρο 258 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) μόνον σε περίπτωση που έχει 
αποδεικτικά στοιχεία για παραβίαση νομοθεσίας της ΕΕ από κράτος μέλος. Τέτοιου είδους 
παραβίαση μπορεί να συνίσταται, ειδικότερα, στην απουσία μεταφοράς, στην ακατάλληλη 
μεταφορά μιας οδηγίας της ΕΕ ή σε μια διοικητική πρακτική η οποία να μην είναι σύννομη 
με τη νομοθεσία της ΕΕ.
Οι διαδικασίες επί παραβάσει προς όφελος της ΕΕ πρέπει να διακρίνονται από την προστασία 
των δικαιωμάτων σε μεμονωμένες υποθέσεις, οι οποίες κατά κανόνα διασφαλίζονται από τα 
εθνικά δικαστήρια.

Ο αναφέρων πρέπει συνεπώς να αναφέρει την υπόθεσή του σε έναν από τους εθνικούς 
οργανισμούς καταναλωτών (βλ. Παράρτημα) ή στις αρμόδιες ισπανικές αρχές, τα στοιχεία 
επικοινωνίας των οποίων είναι τα ακόλουθα: 

Instituto Nacional del Consumo
Principe de Vergara 54
E-28006 Madrid
Τηλ.: +34 91 822 44 00
Ιστότοπος: http://www.consumo-inc.es

Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información
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División de Atención al Usuario de Telecomunicaciones
Ministerio de Industria, Energía y Turismo
C/ Capitán Haya 41
28071 Madrid
Τηλ: +34 902 446 006 – +34 91 349 46 40
Ιστότοπος: http://www.mityc.es/telecomunicaciones/es-ES/Paginas/index.aspx

Εάν ο αναφέρων επιθυμεί να απευθυνθεί στην Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y 
para la Sociedad de la Información, μπορεί επίσης να υποβάλλει καταγγελία ηλεκτρονικά 
μέσω της διεύθυνσης http://www.usuariosteleco.es ή να ζητήσει πληροφορίες καλώντας στο 
+33 901 33 66 99 ή στο +34 91 218 42 76.

Οι εν λόγω αρχές μπορεί επίσης να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν συμβουλές σχετικά με 
τη δυνατότητα του αναφέροντα να χρησιμοποιήσει το σύστημα διαιτησίας για καταναλωτές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογος οργανώσεων καταναλωτών με εκπροσώπηση στο ισπανικό συμβούλιο 
καταναλωτών και χρηστών:

Unión de Consumidores de España (UCE)
Διεύθυνση: C/ Silva 6- 4° B, E-28013 Madrid
Τηλ.: + 34 91 548 40 45
Φαξ: + 34 91 548 00 10
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: uce@uce.org
Ιστότοπος: www.uce.org

Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)
Διεύθυνση: C/ Albarracín 21, E-28037 Madrid
Τηλ.: +34 913 000 045
Φαξ: +34 917 543 870
Ιστότοπος: www.ocu.org

Asociación General de Consumidores (ASGECO)
Διεύθυνση: Plaza de Navafría, 3 bajos, E-28027 Madrid
Τηλ.: + 34 91 405 36 11/ 36 98
Φαξ: + 34 91 405 39 97
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: asgeco@asgeco-unccue.org
Ιστότοπος: www.asgeco.org

Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE)( Financial services)
Διεύθυνση: Gavin, 12 (local), E-50001 Zaragoza
Τηλ.: + 34 97 639 00 60
Φαξ: + 34 97 639 01 99
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aicar.adicae@adicae.net
Ιστότοπος: www.adicae.net

Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) (Publicity and Commercial
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Communication)
Διεύθυνση: C/Cavanilles 29 6°B, E-28007 Madrid
Τηλ.: +34 91 501 28 19
Φαξ: +34 91 501 87 66
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: auc@auc.es
Ιστότοπος: www.auc.es

Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios
(HISPACOOP)
Διεύθυνση: Via Laietana, 59, 3°, 1, E-08003 Barcelona
Τηλ.: + 34 94 621 12 14
Φαξ: + 34 94 621 12 47
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hispacoop@hispacoop.es
Σελίδα 6/13
Ιούλιος 2010

Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa Consumidores y
Usarios (CEACCU)
Διεύθυνση: C/ San Bernardo 97-99 2° F Edificio Colombina, E-28015 Madrid
Τηλ.: + 34 91 594 50 89
Φαξ: + 34 91 594 51 24
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ceaccu@ceaccu.org
Ιστότοπος: www.ceaccu.org

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

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

Confederación de consumidores y usuarios (CECU)
Διεύθυνση: Mayor, 45 - 2°, E-28013 Madrid
Τηλ.: + 34 91 364 13 84 / 541 07 22
Φαξ: + 34 91 366 90 00
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cecu@cecu.es
Ιστότοπος: www.cecu.es

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


