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Betreft: Verzoekschrift 1135/2011, ingediend door M.G.G. (Spaanse nationaliteit), 
over schending van consumentenrechten en contractbepalingen door een 
internetprovider

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beschuldigt internetprovider Movistar ervan de bepalingen in het contract consequent 
niet na te komen, en dat de technische afdeling van het bedrijf hem heeft verteld dat het 
probleem niet verholpen kan worden. Indiener klaagt ten eerste dat zijn internetverbinding 
thuis nooit de snelheid heeft bereikt die in het contract is vastgelegd. Ten tweede merkt 
indiener op dat de verbinding herhaaldelijk wordt verbroken. Ten slotte wijst indiener erop 
dat de tarieven onevenredig hoog zijn, vooral in vergelijking met de rest van Europa. Indiener 
voegt eraan toe dat de Spaanse ombudsman zijn zaak heeft behandeld (09012429) en 
concludeerde dat zijn instantie geen bevoegdheid heeft op dit gebied.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 6 februari 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 mei 2012

Indiener verklaart dat een internetprovider de bepalingen van zijn contract niet nakomt. 
Indiener klaagt dat zijn internetverbinding thuis nooit de snelheid heeft bereikt die in het 
contract is vastgelegd. Hij beweert ook dat de verbinding herhaaldelijk wordt verbroken. Hij 
is tot slot van mening dat de prijzen voor internetdiensten in Spanje onevenredig hoog zijn in 
vergelijking met de prijzen in andere lidstaten.

Opmerkingen van de Commissie 
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Eerst en vooral moet aan indiener worden meegedeeld dat de Europese Commissie niet 
bevoegd is om tussenbeide te komen in privégeschillen. Problemen met de uitvoering van 
contracten vallen bovendien onder het nationale verbintenissenrecht van de lidstaten.

Dat indachtig bestaat er wel EU-wetgeving die mogelijk van toepassing is op de aangekaarte 
praktijken.

Krachtens Richtlijn 2005/29/EG betreffende oneerlijke handelspraktijken1 (de "Richtlijn 
oneerlijke handelspraktijken") moeten handelaren in overeenstemming met de vereisten van 
professionele toewijding handelen en mogen zij het economische gedrag van klanten niet 
verstoren door hen aan te zetten om te besluiten tot transacties waartoe zij anders niet hadden 
besloten. Zo zou bijvoorbeeld bekeken kunnen worden of het misleiden van klanten door de 
internetdienst die zij wensen aan te kopen, en met name de snelheid van de 
internetverbinding, misleidend voor te stellen, aangepakt kan worden uit hoofde van 
artikel 6 van de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken, dat een verbod op misleidende 
handelingen inhoudt.

Voorts bevat het regelgevingskader voor elektronische communicatie in de Europese Unie een 
aantal bepalingen die de rechten van de gebruiker moeten beschermen. Met name de artikelen 
20 en 21 van Richtlijn 2002/22/EG inzake de universele dienst en gebruikersrechten met 
betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en -diensten (Universeledienstrichtlijn) 
bevatten bepalingen waarin verwezen wordt naar de voorwaarden van contracten en 
transparante prijsinformatie2.

Deze bepalingen zijn omgezet in de Spaanse nationale wetgeving, in het bijzonder via artikel 
38 van de "Ley General de Telecomunicaciones"3, de artikelen 104 en 105 van het"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 en het "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. Op de volgende 
website is uitgebreide informatie te vinden over de Spaanse wetgeving die op dit gebied van 
toepassing is: http://www.usuariosteleco.es/OtrosServicios/Paginas/Legislacion.aspx".

Als de internetprovider geen dienst kan aanbieden die overeenstemt met de kwaliteit die bij 
het afsluiten van het contract beloofd werd, kan de consument een contractuele compensatie 
eisen van de provider, zoals een korting of terugbetaling. De voorwaarden voor zulke 
compensaties in het geval van ontoereikende dienstverlening vallen evenwel onder het 
exclusieve toepassingsgebied van het nationale verbintenissenrecht.

De Commissie is zich ervan bewust dat veel consumenten met problemen geconfronteerd 
worden op de markt voor internettoegang en -verbindingen. Als onderdeel van de monitoring 
van de werking van de consumentenmarkten, is de Commissie momenteel bezig met een 
                                               
1 PB L 149 van 11.6.2005.
2http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0051:0051:NL:PDF.
3 http://www.boe.es/boe/dias/2003/11/04/pdfs/A38890-38924.pdf.
4 http://www.boe.es/boe/dias/2005/29/04/pdfs/A38890-14588.pdf.
5 http://www.boe.es/boe/dias/2009/05/30/pdfs/BOE-A-2009-8961.pdf.
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analyse van de voorwaarden die consumenten aangeboden krijgen op de markt voor het 
aanbieden van internetdiensten. Daarbij zal onder meer nagegaan worden of de eigenlijke 
snelheid van de internetverbinding overeenkomt met de geadverteerde snelheid die in het 
contract is vastgelegd, en zullen problemen zoals verbrekingen van de internetverbinding en
slechte dienstverlening aan de klanten onderzocht worden. De Commissie zal tevens kijken 
naar klachten die tot de provider gericht worden en vervolgens ingediend worden bij een 
entiteit voor alternatieve geschillenbeslechting, zij zal consumenten vragen naar hun mening 
over de prijs-kwaliteitverhouding van hun huidige tarief/pakket en zij zal nagaan welke 
redenen er zijn om niet naar een andere internetprovider over te stappen. De Commissie stelt 
vervolgens maatregelen voor om de situatie te verbeteren.
Wat het vermeende verschil tussen de prijzen voor internetdiensten in de verschillende 
lidstaten van de EU betreft, dient opgemerkt te worden dat de Europese Commissie niet 
ingrijpt in het prijzenbeleid van individuele ondernemingen. Prijsverschillen kunnen het 
gevolg zijn van specifieke distributieregelingen en kunnen gebaseerd zijn op legitieme, 
objectieve gronden. Prijsverschillen zijn bijgevolg niet noodzakelijkerwijs het resultaat van 
onrechtmatige praktijken of tekortkomingen van de markt/het beleid.

Conclusie

Het onderzoek naar het gedrag van individuele ondernemingen in het licht van de EU-
wetgeving is in de eerste plaats de bevoegdheid van de nationale overheden en rechtbanken.

De Commissie heeft geen handhavingsbevoegdheid ten aanzien van marktdeelnemers die 
mogelijk een inbreuk gepleegd hebben op het EU-recht inzake consumentenbescherming en 
zij kan geen afzonderlijke geschillen tussen consumenten en specifieke handelaren beoordelen 
waarvoor de feiten vaak onderzocht moeten worden.

De Commissie kan slechts een inbreukprocedure instellen krachtens artikel 258 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) als er aanwijzingen zijn dat 
een lidstaat een inbreuk gepleegd zou hebben op het EU-recht. Een dergelijke inbreuk kan 
met name betrekking hebben op het uitblijven van omzetting, de gebrekkige omzetting van 
een EU-richtlijn of administratieve praktijken die niet stroken met het EU-recht.

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen inbreukprocedures in het belang van de EU, 
enerzijds, en de bescherming van rechten in individuele gevallen, die gewoonlijk verzekerd 
wordt door de nationale rechtbanken, anderzijds.

Indiener dient deze zaak daarom aan te kaarten bij een van de nationale 
consumentenorganisaties (zie bijlage) of bij de Spaanse bevoegde autoriteiten, waarvan de 
contactgegevens hieronder vermeld zijn.

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

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

Als indiener een klacht wil indienen bij het "Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y 
para la Sociedad de la Información", kan hij dat ook online doen, op 
http://www.usuariosteleco.es, of kan hij om informatie vragen door te bellen naar het nummer 
+33 901 33 66 99 of +34 91 218 42 76.

Deze autoriteiten kunnen hem mogelijk ook meedelen of hij een beroep kan doen op de 
ombudsregelingen voor consumenten.

BIJLAGE

Lijst van consumentenorganisaties die vertegenwoordigd zijn bij de Spaanse raad voor 
consumenten en gebruikers

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

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

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

Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE) (Financiële diensten)
Adres: Gavin, 12 (local), E-50001 Zaragoza
Tel: + 34 97 639 00 60
Fax: + 34 97 639 01 99
E-mail: aicar.adicae@adicae.net
Website: www.adicae.net

Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) (Reclame en zakelijke
communicatie)
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Adres: C/Cavanilles 29 6°B, E-28007 Madrid
Tel: +34 91 501 28 19
Fax: +34 91 501 87 66
E-mail: auc@auc.es
Website: www.auc.es

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

Federación de Usuarios y Consumidores Independientes (FUCI)
Adres: C/ Joaquin Costa 61, entreplanta, derecha, E-28002 Madrid
Tel: + 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)
Adres: Villanueva, 8, 3°, E-28001 Madrid
Tel: + 34 91 575 72 19
Fax: + 34 91 575 13 09

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

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


