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Komisja Petycji

30.5.2012

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1135/2011, którą złożył M.G.G. (Hiszpania) w sprawie naruszenia 
praw konsumenta oraz warunków umowy przez dostawcę usług 
internetowych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję sprzeciwia się temu, że dostawca usług internetowych Movistar 
konsekwentnie nie wywiązuje się z warunków umowy, a technicy zatrudnieni 
w przedsiębiorstwie poinformowali go, że w sprawie nie da się nic zrobić. Po pierwsze, 
składający petycję krytykuje swoje domowe połączenie internetowe, którego prędkość nigdy 
nie była zgodna z prędkością zapisaną w umowie. Po drugie, składający petycję zauważa, że 
często usługi świadczone są z przerwami. Składający petycję stwierdza wreszcie, że ceny za 
usługi są nieproporcjonalnie wysokie, zwłaszcza w porównaniu z innymi państwami 
europejskimi. Składający petycję dodaje, że hiszpański Rzecznik Praw Obywatelskich zbadał 
sprawę (09012429) i stwierdził, że nie leży ona w jego gestii.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 6 lutego 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 maja 2012 r.

Składający petycję twierdzi, że dostawca usług internetowych nie wywiązuje się z warunków 
przewidzianych w umowie. Z przedstawionych przez niego zarzutów wynika, że połączenie 
internetowe nie osiągnęło nigdy prędkości przewidzianej w umowie. Twierdzi również, że 
występują powtarzające się przerwy w świadczeniu usługi. Co więcej, składający petycję 
uważa, że ceny za usługi internetowe są w Hiszpanii nieproporcjonalnie wysokie w 
porównaniu z innymi państwami członkowskimi.
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Uwagi Komisji 

Na wstępie należy poinformować składającego petycję, że Komisja Europejska nie ma 
uprawnień do interweniowania w sporach prywatnych. Ponadto kwestie związane z 
wykonywaniem umów są regulowane w krajowym prawie zobowiązań, mającym 
zastosowanie w danym państwie członkowskim.

Mimo to istnieją przepisy UE, które mogą mieć zastosowanie do zgłoszonych praktyk. 

W dyrektywie 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych1zobowiązuje się 
przedsiębiorców, aby działali zgodnie z zasadami staranności zawodowej oraz aby nie 
zniekształcali zachowania gospodarczego konsumentów poprzez skłanianie ich do zawarcia 
transakcji, której w przeciwnym razie nigdy by nie zawarli. Na przykład udzielenie 
konsumentowi wprowadzających w błąd informacji dotyczących głównych właściwości 
usługi internetowej, jaką ma kupić, w szczególności dotyczących prędkości połączenia 
internetowego, stanowi działanie, które mogłoby zostać rozpatrzone w świetle art. 6 
dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych, w którym zabrania się działań 
wprowadzających w błąd.

Ponadto ramy regulacyjne dotyczące komunikacji elektronicznej w Unii Europejskiej 
obejmują liczne przepisy mające na celu ochronę praw użytkowników. W szczególności art. 
20 i 21 dyrektywy 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i 
usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywy o usłudze powszechnej) 
zawierają przepisy dotyczące warunków umów i przejrzystości informacji cenowych2.

Przepisy te transponowano do hiszpańskiego prawa krajowego, zwłaszcza na mocy art. 38 
Ley General de Telecomunicaciones3, art. 104 i 105 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 usuarios4 oraz Real Decreto 
899/2009, de 22 de mayo, por el que se aprueba la carta de derechos del usuario de los 
servicios de comunicaciones electrónicas5. Kompleksowe informacje dotyczące 
hiszpańskiego prawodawstwa właściwego w tej dziedzinie znajdują się na stronie 
internetowej: http://www.usuariosteleco.es/OtrosServicios/Paginas/Legislacion.aspx.

Jeżeli dostawca usług internetowych nie ma możliwości świadczenia usług o jakości 
obiecywanej w czasie zawierania umowy, konsument ma prawo dążyć do tego, aby 
przeciwko dostawcy usług zostały zastosowane umowne środki naprawcze, np. do uzyskania 
obniżki cen lub zwrotu kosztów. Warunki ubiegania się o przedsięwzięcie środków 
naprawczych w przypadku niewłaściwego świadczenia usług są jednak regulowane wyłącznie 
w krajowym prawie zobowiązań.

Komisja jest świadoma tego, że wielu konsumentów napotyka trudności na rynku dostępu do 

                                               
1 Dz.U. L 149 z 11.6.2005.
2http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:29:32002L0022:PL: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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internetu i usług internetowych. W ramach działań w zakresie monitorowania funkcjonowania 
rynków konsumenckich Komisja analizuje obecnie warunki dostępne dla konsumentów na 
rynku świadczenia usług internetowych. Badanie będzie dotyczyło między innymi tego, czy 
prędkość połączenia internetowego odpowiada w rzeczywistości prędkości reklamowanej i 
przewidzianej w umowach, kwestii przerw w połączeniu internetowym oraz niskiej jakości 
obsługi klienta. Badanie obejmie również analizę skarg skierowanych do dostawcy, a 
następnie przedłożonych podmiotowi oferującemu alternatywne metody rozstrzygania 
sporów, analizę kwestii tego, czy konsumenci uważają ich obecną taryfę internetową/pakiet 
internetowy za korzystne w stosunku do jakości, a także analizę powodów, dla których 
użytkownicy nie zmieniają dostawcy usług internetowych. Następnie Komisja zaproponuje 
działania w celu poprawy sytuacji.
Jeżeli chodzi o kwestionowaną rozbieżność cen usług internetowych nakładanych w 
państwach członkowskich, należy zauważyć, że Komisja Europejska nie interweniuje w 
politykę cenową poszczególnych przedsiębiorstw. Różnice cenowe mogą wynikać ze 
stosowania określonych mechanizmów dystrybucji i być podyktowane uzasadnionymi 
względami obiektywnymi. W związku z tym różnice w cenach nie muszą koniecznie wynikać 
z nielegalnych praktyk bądź niedoskonałości rynku lub polityki.

Wniosek

Do jednej z najważniejszych kompetencji władz i sądów krajowych należy badanie 
zachowania poszczególnych przedsiębiorstw w świetle prawodawstwa UE. 

Komisja nie uprawnień w zakresie egzekwowania prawa wobec podmiotów gospodarczych, 
które mogły naruszyć przepisy UE w obszarze ochrony konsumentów ani nie może 
rozstrzygać indywidualnych spraw między konsumentami i konkretnymi przedsiębiorcami, co 
często wymaga dokonania oceny okoliczności faktycznych. 

Komisja może wszczynać postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego na mocy art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) tylko 
wtedy, gdy dysponuje dowodami na to, że państwo członkowskie naruszyło prawo UE. 
Naruszeniem prawa UE mogą być: brak przejrzystości, niewłaściwa transpozycja przepisów 
dyrektywy UE lub praktyki administracyjne niezgodne z prawem unijnym.

Postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wszczynane w 
interesie UE należy odróżnić od ochrony praw w indywidualnych przypadkach, którą 
zapewniają zwykle sądy krajowe.

Składający petycję powinien w związku z tym zgłosić swoją sprawę jednej z krajowych 
organizacji konsumentów (zob. załącznik) lub hiszpańskich właściwych organów, których 
dane kontaktowe podano poniżej: 

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

Jeżeli składający petycję pragnie zwrócić się do Secretaría de Estado de Telecomunicaciones 
y para la Sociedad de la Información, może również złożyć skargę drogą elektroniczną za 
pośrednictwem strony internetowej http://www.usuariosteleco.es lub uzyskać informacje, 
dzwoniąc pod numer +33 901 33 66 99 lub +34 91 218 42 76.

Organy te mogą również udzielić doradztwa w sprawie możliwości skorzystania przez 
składającego petycję z arbitrażu konsumenckiego.

ZAŁĄCZNIK

Wykaz organizacji konsumentów reprezentowanych w hiszpańskiej Organizacji 
Konsumentów i Użytkowników:

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

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

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

Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE) (usługi finansowe)
Adres: Gavin, 12 (local), E-50001 Saragossa
Tel.: + 34 97 639 00 60
Faks: + 34 97 639 01 99
E-mail: aicar.adicae@adicae.net
Strona internetowa: www.adicae.net

Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) (reklama i informacja
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handlowa)
Adres: C/Cavanilles 29 6°B, E-28007 Madryt
Tel.: +34 91 501 28 19
Faks: +34 91 501 87 66
E-mail: auc@auc.es
Strona internetowa: 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
Faks: + 34 94 621 12 47
E-mail: hispacoop@hispacoop.es
Strona 6/13
lipiec 2010 r.
Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa Consumidores y
Usarios (CEACCU)
Adres: C/ San Bernardo 97-99 2° F Edificio Colombina, E-28015 Madryt
Tel.: + 34 91 594 50 89
Faks: + 34 91 594 51 24
E-mail: ceaccu@ceaccu.org
Strona internetowa: www.ceaccu.org

Federación de Usuarios y Consumidores Independientes (FUCI)
Adres: C/ Joaquin Costa 61, entreplanta, derecha, E-28002 Madryt
Tel.: + 34 91 564 01 18
Faks: + 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 Madryt
Tel.: + 34 91 575 72 19
Faks: + 34 91 575 13 09

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

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


