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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: M.G.G. spanyol állampolgár által benyújtott 1135/2011. számú petíció a 
fogyasztói jogok és a szerződéses feltételek egy internetszolgáltató általi 
megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy a Movistar internetszolgáltató rendszeresen megsérti a 
szerződéses megállapodásukban foglalt feltételeket, és a társaság technikusainak elmondása 
szerint ez ellen semmit nem tehetnek. A petíció benyújtója először is elpanaszolja, hogy 
otthoni internetes kapcsolata sosem éri el a szerződésben rögzített sebességet. Másodszor 
megjegyzi, hogy a szolgáltatás visszatérő jelleggel megszakad. A petíció benyújtója végül utal 
arra, hogy az árak – különösen Európa más részeivel összehasonlítva – aránytalanul magasak. 
A petíció benyújtója hozzáteszi, hogy a spanyol ombudsman megvizsgálta az ügyét 
(09012429. sz. ügy), és a kérdésben megállapította hatáskörének hiányát.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. február 6. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. május 30.

A petíció benyújtójának állítása szerint internetszolgáltatója nem teljesíti a szerződésben 
vállalt feltételeket. A petíció benyújtója elpanaszolja, hogy internetes kapcsolata még 
sohasem érte el a szerződésben rögzített sebességet. Továbbá azt állítja, hogy a szolgáltatás 
visszatérő jelleggel megszakad. Végezetül pedig megemlíti, hogy az internetszolgáltatások ára 
Spanyolországban a többi tagállamhoz képest aránytalanul magas.
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A Bizottság észrevételei 

A Bizottság felhívja a petíció benyújtójának figyelmét, hogy az Európai Bizottság hatáskör 
hiányában polgári jogvitákkal nem foglalkozik. Továbbá megjegyzi, hogy a szerződések 
teljesítésével összefüggő kérdéseket a tagállamok nemzeti kötelmi joga szabályozza.

Ezzel együtt létezik olyan uniós jogszabály, amely az említett gyakorlatokra alkalmazható 
lehet. 

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló 2005/29/EK irányelv1 (az „UCPD-
irányelv”) megköveteli, hogy a kereskedők a szakmai gondosság elvének megfelelően 
járjanak el, és ne torzítsák a fogyasztók gazdasági magatartását azzal, hogy olyan ügyletek 
megkötésére ösztönzik őket, amelyeket egyébként nem kötöttek volna meg. Példa lehet erre, 
ha a fogyasztót félrevezetik az általa megvásárolni kívánt internetszolgáltatás jellemzőit 
illetően, különös tekintettel az internetes kapcsolat sebességére, ami olyan szempont lehet, 
ami vizsgálható lehet az UCPD-irányelv 6. cikkének fényében, amely tiltja a félrevezető 
magatartást.

Ezenkívül az elektronikus hírközlésre vonatkozó uniós szabályozási keret több olyan 
rendelkezést is tartalmaz, amelyek a felhasználók jogainak védelmét szolgálják. Például az 
egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv 
(egyetemes szolgáltatási irányelv) 20. és 21. cikke rendelkezéseket fogalmaz meg a 
szerződéses feltételekről és az árinformációk átláthatóságáról2.

Ezeket a rendelkezéseket már átültették a spanyol nemzeti jogba, különösen a „Ley General 
de Telecomunicaciones” 3 38. cikke, a „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” 4 104. és 105. cikke, valamint a „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 révén. Az e területre alkalmazandó spanyol 
jogszabályok átfogó listája az alábbi honlapon érhető el: 
http://www.usuariosteleco.es/OtrosServicios/Paginas/Legislacion.aspx".

Amennyiben az internetszolgáltató nem tud olyan szolgáltatást biztosítani, amely megfelelne 
a szerződés megkötésekor ígért minőségi követelményeknek, a fogyasztó szerződéses 
jogorvoslati igényt nyújthat be a szolgáltatóhoz, például árcsökkentést kérhet, vagy kérheti a 
szolgáltatási díj visszatérítését. Ugyanakkor a nem megfelelő szolgáltatáshoz kapcsolódó 
jogorvoslati lehetőségek tekintetében kizárólagosan a nemzeti kötelmi jog az irányadó.

A Bizottság tisztában van azzal, hogy sok fogyasztó találkozik problémákkal az internet-
hozzáférési és -szolgáltatási piacon. A fogyasztói piacok működése figyelemmel kísérésének 
                                               
1 HL L 149., 2005.6.11.
2http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:HU: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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részeként a Bizottság jelenleg elemzést végez az internetszolgáltatási piacon tapasztalható 
fogyasztói feltételekről. Egyebek mellett a tanulmány választ keres majd arra, hogy az 
internetes kapcsolatok sebessége megfelel-e a hirdetésekben szereplő, illetve a szerződésben 
meghatározott sebességnek, valamint az internetes kapcsolat megszakadásának és az alacsony 
színvonalú ügyfélszolgálati tevékenységnek a kérdésére is kitér. Emellett a tanulmány 
megvizsgálja a szolgáltatókhoz, majd később az alternatív vitarendezési fórumhoz benyújtott 
fogyasztói panaszokat, tekintetbe veszi a fogyasztók véleményét internetdíjuk/díjcsomagjuk 
ár-érték arányáról, és áttekinti, miért nem váltanak a fogyasztók másik internetszolgáltatóra. 
A Bizottság ezután javító intézkedésekre tesz majd javaslatot.
Az egyes tagállamokban elérhető internetszolgáltatások közötti állítólagos áraránytalanság 
kapcsán meg kell jegyezni, hogy az Európai Bizottság nem avatkozik bele az egyes vállalatok 
díjszabási politikájába. Az árbeli különbségek a sajátos értékesítési konstrukciók 
végrehajtásából is eredhetnek, valamint jogszerű, objektív okaik is lehetnek. Ebből kifolyólag 
az árbeli különbségek nem feltétlenül a jogszerűtlen gyakorlatok vagy piaci/politikai 
hiányosságok eredményeképpen jönnek létre.

Következtetés

Az egyes vállalkozások üzletvitelének vizsgálata az uniós jogszabályok fényében elsősorban a 
nemzeti hatóságok és bíróságok hatáskörébe tartozik. 

A Bizottság nem rendelkezik végrehajtási hatáskörrel az uniós fogyasztóvédelmi 
jogszabályokat esetlegesen megsértő gazdasági szereplők tekintetében, és nem vizsgálhatja a 
fogyasztók és egyes kereskedők közötti egyedi eseteket, ami sokszor a tényállás feltárását is 
megkövetelheti.  

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 258. cikkének értelmében a 
Bizottság csak abban az esetben indíthat jogsértési eljárást, ha az uniós jogszabályok tagállam 
általi megsértését bizonyítani tudja. Ez a jogsértés kimerítheti különösen egy uniós irányelv 
átültetésének hiányát vagy nem megfelelő átültetését, valamint az uniós jogszabályoknak 
ellentmondó igazgatási gyakorlat alkalmazását.

Az uniós érdekű jogsértési eljárásokat meg kell különböztetni az egyedi esetekben történő 
jogvédelemtől, ami általában a nemzeti bíróságok hatáskörébe tartozik.

Ezért javasolják a petíció benyújtójának, hogy ügyével forduljon a nemzeti fogyasztóvédelmi 
szervezetek egyikéhez (lásd a mellékletet) vagy az illetékes spanyol hatóságokhoz, amelyek 
elérhetőségei a következők: 

1.Instituto Nacional del Consumo
Principe de Vergara 54 
E-28006 Madrid
Telefon : +34 91 822 44 00
Internetes oldal: 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
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28071 Madrid
Telefon : +34 902 446 006 – +34 91 349 46 40
Internetes oldal: http://www.mityc.es/telecomunicaciones/es-ES/Paginas/index.aspx

Amennyiben a petíció benyújtója a „Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información” szervezethez szeretne fordulni, panaszát elektronikusan, online 
is beadhatja a következő címen: http://www.usuariosteleco.es, vagy az alábbi 
telefonszámokon kérhet további tájékoztatást: +33 901 33 66 99 vagy +34 91 218 42 76.

Ezen felül ezek a hatóságok további információkkal szolgálhatnak arról, hogy a petíció 
benyújtója fordulhat-e a fogyasztóvédelmi választottbírósághoz.

MELLÉKLET

A Spanyol Fogyasztó- és Felhasználóvédelmi Tanács fogyasztóvédelmi szervezeteinek listája:

Unión de Consumidores de España (UCE)
Címe: C/ Silva 6- 4° B, E-28013 Madrid
Telefon : + 34 91 548 40 45
Faxszám: + 34 91 548 00 10
E-mail cím: uce@uce.org
Internetes oldal: www.uce.org

Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)
Címe: C/ Albarracín 21, E-28037 Madrid
Telefon : +34 913 000 045
Faxszám: +34 917 543 870
Internetes oldal: www.ocu.org

Asociación General de Consumidores (ASGECO)
Címe: Plaza de Navafría, 3 bajos, E-28027 Madrid
Telefon : + 34 91 405 36 11/ 36 98
Faxszám: + 34 91 405 39 97
E-mail cím: asgeco@asgeco-unccue.org
Internetes oldal: www.asgeco.org

Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE)(pénzügyi szolgáltatások)
Címe: Gavin, 12 (local), E-50001 Zaragoza
Telefon : + 34 97 639 00 60
Faxszám: + 34 97 639 01 99
E-mail cím: aicar.adicae@adicae.net
Internetes oldal: www.adicae.net

Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) (Reklám és kereskedelmi
kommunikáció)
Címe: C/Cavanilles 29 6°B, E-28007 Madrid
Telefon : +34 91 501 28 19
Faxszám: +34 91 501 87 66
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E-mail cím: auc@auc.es
Internetes oldal: www.auc.es

Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios
(HISPACOOP)
Címe: Via Laietana, 59, 3°, 1, E-08003 Barcelona
Telefon : + 34 94 621 12 14
Faxszám: + 34 94 621 12 47
E-mail cím: hispacoop@hispacoop.es
6/13. oldal
2010. július
Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y
Usarios (CEACCU)
Címe: C/ San Bernardo 97-99 2° F Edificio Colombina, E-28015 Madrid
Telefon : + 34 91 594 50 89
Faxszám: + 34 91 594 51 24
E-mail cím: ceaccu@ceaccu.org
Internetes oldal: www.ceaccu.org

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

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

Confederación de consumidores y usuarios (CECU)
Címe: Mayor, 45 - 2°, E-28013 Madrid
Telefon : + 34 91 364 13 84 / 541 07 22
Faxszám: + 34 91 366 90 00
E-mail cím: cecu@cecu.es
Internetes oldal: www.cecu.es

Consumidores en Acción (FACUA)
Címe: Bécquer, 28, E-41002 Sevilla
Telefon : + 34 954 90 90 90


