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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

30.5.2012

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1135/2011 dėl to, kad interneto paslaugų teikėjas pažeidžia 
vartotojų teises ir sutarties sąlygas, kurią pateikė Ispanijos pilietis M. G. G.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas praneša, kad interneto paslaugų teikėjas „Movistar“ nuolat nesilaiko 
sutarties sąlygų ir kad bendrovės techniniai darbuotojai jam teigė, jog nieko negalima 
padaryti. Visų pirma peticijos pateikėjas skundžiasi, kad interneto ryšys jo namuose niekada 
nepasiekė tokio greičio, koks buvo numatytas sutartyje. Taip pat peticijos pateikėjas atkreipia 
dėmesį į pasikartojančius paslaugos teikimo sutrikimus. Galiausiai peticijos pateikėjas mano, 
kad kainos yra neproporcingai didelės, ypač palyginti su kainomis kitose Europos šalyse. 
Peticijos pateikėjas priduria, kad Ispanijos ombudsmenas išnagrinėjo jo klausimą (09012429) 
ir priėjo prie išvados, kad biuras nėra kompetentingas šiuo klausimu.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. vasario 6 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. gegužės 30 d.

„Peticijos pateikėjas tvirtina, kad interneto paslaugų teikėjas nesilaiko savo sudaromų sutarčių 
sąlygų. Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad interneto ryšys jo namuose niekada nepasiekė 
tokio greičio, koks buvo numatytas sutartyje. Jis taip pat reiškia pretenzijas dėl 
pasikartojančių paslaugos teikimo sutrikimų. Galiausiai peticijos pateikėjas mano, kad 
Ispanijoje kainos yra neproporcingai didelės, palyginti su kainomis kitose valstybėse narėse.

Komisijos pastabos
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Pirmiausia peticijos pateikėjas turėtų žinoti, kad Europos Komisija neturi įgaliojimų kištis į 
privačius ginčus. Be to, su sutarčių vykdymu susiję klausimai yra reglamentuojami valstybių 
narių nacionalinės sutarčių teisės aktais.

Nepaisant to, yra ES teisės aktų, kuriuos galima taikyti veiksmų, apie kuriuos buvo pranešta, 
atveju. 

Direktyvoje 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu 
vidaus rinkoje1 reikalaujama, kad verslininkai veiktų laikydamiesi profesinio atidumo ir 
neiškreiptų vartotojų ekonominio elgesio, skatindami juos sudaryti sandorius, kurių kitomis 
aplinkybėmis jie nebūtų sudarę. Pvz., vartotojo klaidinimas pateikiant klaidingą informaciją 
apie pagrindines interneto paslaugos, kurią jis ketina įsigyti, savybes, ypač apie interneto ryšio 
greitį, yra aspektas, kurį būtų galima vertinti remiantis Direktyvos dėl nesąžiningos įmonių 
komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje 6 straipsniu, kuriuo draudžiami 
klaidinantys veiksmai.

Be to, Europos Sąjungos elektroninių ryšių reguliavimo sistemoje esama nuostatų, kuriomis 
siekiama apginti naudotojų teises. Visų pirma Direktyvos 2002/22/EB dėl universaliųjų 
paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis, 
(Universaliųjų paslaugų Direktyvos) 20 ir 21 straipsniuose įtvirtintos nuostatos dėl sutarčių 
sąlygų ir informacijos apie kainas skaidrumo2.

Šios nuostatos perkeltos į Ispanijos nacionalinę teisę, visų pirma į „Ley General de 
Telecomunicaciones“3 38 straipsnį, „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 ir 105 straipsnius ir į „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. Išsamią šioje srityje taikomų Ispanijos teisės aktų aprašą 
galima rasti šioje interneto svetainėje: 
http://www.usuariosteleco.es/OtrosServicios/Paginas/Legislacion.aspx.

Jei interneto paslaugų teikėjas negali teikti tokios kokybės paslaugų, kokia buvo žadėta 
sudarant sutartį, vartotojas gali siekti sutarčių teisės gynimo priemonių prieš paslaugos 
teikėją, pvz., sumažinti kainą arba grąžinti pinigus. Tačiau sąlygas, pagal kurias netinkamo 
paslaugų teikimo atveju siekiama teisės gynimo priemonių, išimtinai reglamentuoja 
nacionalinė sutarčių teisė.

Komisija yra informuota, kad daug vartotojų susiduria su interneto prieigos paslaugų teikimo 
rinkos problemomis. Kaip dalį vartotojų rinkų veikimo stebėsenos, šiuo metu Komisija 
analizuoja vartotojų sąlygas interneto paslaugų teikimo rinkoje. Tyrimu dėmesys, be kita ko, 
bus kreipiamas į tai, ar interneto ryšio greitis tikrovėje yra toks, kokį reklamuoja ir koks 
numatomas sutartyje, taip pat į problemas, susijusias su interneto ryšio sutrikimais, ir prastą 
klientų aptarnavimą. Juo taip pat bus atsižvelgiama į skundus, skirtus teikėjui ir vėliau 

                                               
1OL L 149, 2005 6 11.
2http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:29:32002L0022:LT: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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pateiktus alternatyviam ginčų sprendimo subjektui, svarstoma, ar vartotojai mano, kad 
dabartinė jų interneto kaina (paketas) yra geras ekonominis pasiūlymas, ir nagrinėjamos 
priežastys, kodėl vartotojai nesirenka kito interneto paslaugų teikėjo. Po to Komisija pasiūlys 
veiksmus padėčiai gerinti.
Dėl tariamo interneto paslaugų kainų ES valstybėse narėse neatitikimo pažymėtina, kad 
Europos Komisija nesikiša į atskirų bendrovių kainų nustatymo politiką. Kainų skirtumus gali 
lemti tam tikra paskirstymo tvarka ir jie gali būti objektyviai teisėtai pagrįsti. Taigi kainų 
skirtumus nebūtinai lemia neteisėta veikla ar prastai veikianti rinka (politika).

Išvada

Kompetencija tirti pavienių įmonių veiksmus atsižvelgiant į Sąjungos teisės aktus visų pirma 
priklauso nacionalinės valdžios institucijoms ir teismams. 

Komisija neturi vykdomojo pobūdžio įgaliojimų dėl ekonominės veiklos vykdytojų, kurie 
galėjo pažeisti su vartotojų apsauga susijusius ES teisės aktus, ir negali vertinti atskirų 
vartotojų ir konkrečių verslininkų atvejų, kuriems dažnai būtinas faktinių aplinkybių 
vertinimas. 

Komisija gali pradėti pažeidimo tyrimo procedūrą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (SESV) 258 straipsnį, tik jei turi įrodymų, kad valstybė narė pažeidė ES teisę. Toks 
pažeidimas, visų pirma gali būti į nacionalinę teisę neperkelta, taip pat netinkamai perkelta ES 
direktyva ar su ES teise nederanti administracinė veikla.

ES pažeidimo tyrimo procedūras reikia atskirti nuo atskirtų atvejų, susijusių su teisių apsauga, 
kurią dažniausiai užtikrina nacionaliniai teismai.

Todėl peticijos pateikėjas turėtų pranešti apie šį atvejį nacionalinėms vartotojų organizacijoms 
(žr. priedą) arba kompetentingoms Ispanijos institucijoms, kurių kontaktiniai duomenys 
pateikiami toliau: 

Instituto Nacional del Consumo
Principe de Vergara 54 
E-28006 Madridas
Tel.: +34 91 822 44 00
Interneto svetainė: 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 Madridas
Tel.: +34 902 446 006 – +34 91 349 46 40
Interneto svetainė: http://www.mityc.es/telecomunicaciones/es-ES/Paginas/index.aspx

Jei peticijos pateikėjas nori kreiptis į „Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información“, jis taip pat gali pateikti skundą internetu apsilankydamas 
svetainėje http://www.usuariosteleco.es arba prašyti suteikti informacijos skambindamas 
numeriais: +33 901 33 66 99 arba +34 91 218 42 76.
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Šios institucijos taip pat gali patarti, ar peticijos pateikėjui įmanoma pasinaudoti vartotojų 
arbitražo sistema.“

PRIEDAS

Ispanijos vartotojų ir naudotojų taryboje atstovaujamų vartotojų organizacijų sąrašas:

Unión de Consumidores de España (UCE)
Adresas: C/ Silva 6- 4° B, E-28013 Madridas
Tel.: + 34 91 548 40 45
Faks.: + 34 91 548 00 10
E. paštas: uce@uce.org
Interneto svetainė: www.uce.org

Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)
Adresas: C/ Albarracín 21, E-28037 Madridas
Tel.: +34 913 000 045
Faks.: +34 917 543 870
Interneto svetainė: www.ocu.org

Asociación General de Consumidores (ASGECO)
Adresas: Plaza de Navafría, 3 bajos, E-28027 Madridas
Tel.: + 34 91 405 36 11/ 36 98
Faks.: + 34 91 405 39 97
E. paštas: asgeco@asgeco-unccue.org
Interneto svetainė: www.asgeco.org

Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE)(Finansinės paslaugos)
Adresas: Gavin, 12 (local), E-50001 Saragosa
Tel.: + 34 97 639 00 60
Faks.: + 34 97 639 01 99
E. paštas: aicar.adicae@adicae.net
Interneto svetainė: www.adicae.net

Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) (Visuomenės informavimas ir 
komerciniai pranešimai)
Communication)
Adresas: C/Cavanilles 29 6°B, E-28007 Madridas
Tel.: +34 91 501 28 19
Faks.: +34 91 501 87 66
E. paštas: auc@auc.es
Interneto svetainė: www.auc.es

Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios
(HISPACOOP)
Adresas: Via Laietana, 59, 3°, 1, E-08003 Barselona
Tel.: + 34 94 621 12 14
Faks.: + 34 94 621 12 47
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E. paštas: hispacoop@hispacoop.es
Puslapis 6/13
2010 m. liepos mėn.

Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa Consumidores y
Usarios (CEACCU)
Adresas: C/ San Bernardo 97-99 2° F Edificio Colombina, E-28015 Madridas
Tel.: + 34 91 594 50 89
Faks.: + 34 91 594 51 24
E. paštas: ceaccu@ceaccu.org
Interneto svetainė: www.ceaccu.org

Federación de Usuarios y Consumidores Independientes (FUCI)
Adresas: C/ Joaquin Costa 61, entreplanta, derecha, E-28002 Madridas
Tel.: + 34 91 564 01 18
Faks.: + 34 91 562 83 55
E. paštas: fuciest@hotmail.com

Federación Unión Civica Nacional de Consumidores y Amas de Casa (UNAE)
Adresas: Villanueva, 8, 3°, E-28001 Madridas
Tel.: + 34 91 575 72 19
Faks.: + 34 91 575 13 09

Confederación de consumidores y usuarios (CECU)
Adresas: Villanueva, 45, 3°, E-28013 Madridas
Tel.: + 34 91 364 13 84 / 541 07 22
Faks.: + 34 91 366 90 00
E. paštas: cecu@cecu.es
Interneto svetainė: www.cecu.es

Consumidores en Acción (FACUA)
Adresas: Bécquer, 28, E-41002 Sevilija
Tel.: + 34 954 90 90 90


