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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1135/2011, adresată de M.G.G., de cetățenie spaniolă, privind 
încălcarea drepturilor consumatorilor și a termenilor contractuali de către un 
furnizor de servicii de internet

1. Rezumatul petiției

Petiționarul denunță faptul că furnizorul de servicii de internet Movistar nu respectă în mod 
constant termenii din acordul contractual și că tehnicienii companiei i-au spus că nu se poate 
face nimic în acest sens. În primul rând, petiționarul reclamă faptul că niciodată conexiunea la 
internet de acasă nu a atins viteza stipulată în contract. În al doilea rând, petiționarul constată 
că serviciul este afectat de întreruperi recurente. În final, petiționarul sugerează că prețurile 
sunt disproporționat de mari, în special în comparație cu restul Europei. Petiționarul adaugă 
faptul că Ombudsmanul spaniol a analizat acest caz (09012429) și a concluzionat că biroul nu 
are competențe privind acest subiect.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 6 februarie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 mai 2012

Petiționarul acuză nerespectarea, din partea unui furnizor de servicii de internet, a termenilor 
din acordul contractual. Petiționarul reclamă faptul că niciodată conexiunea la internet de 
acasă nu a atins viteza stipulată în contract. De asemenea, acesta susține că serviciul este 
afectat de întreruperi recurente. În final, el consideră că prețurile pentru serviciile de internet 
sunt disproporționat de mari în Spania, comparativ cu alte state membre.

Observațiile Comisiei
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Încă din start, petiționarul trebuie să fie conștient de faptul că Comisia Europeană nu are 
competența de a interveni în litigii private. Mai mult decât atât, chestiunile legate de 
executarea contractului sunt reglementate de dreptul contractual al statului membru.

Cu toate acestea, există o legislație a UE care se poate aplica practicilor reclamate. 

Directiva 2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale1 („DPCN”) impune comercianților
să își desfășoare activitatea în conformitate cu diligența profesională și să nu denatureze 
comportamentul economic al consumatorilor determinându-i astfel să efectueze tranzacții pe 
care, altfel, nu le-ar fi efectuat. De exemplu, inducerea în eroare a consumatorului în legătură 
cu principalele caracteristici ale serviciului de internet pe care urmează să îl achiziționeze, în 
special viteza conexiunii la internet, este un aspect care ar putea fi analizat pe baza 
articolului 6 din DPCN, care interzice acțiunile înșelătoare.

În plus, cadrul de reglementare pentru comunicațiile electronice în Uniunea Europeană 
conține o serie de prevederi care vizează protejarea drepturilor utilizatorilor. Mai exact, 
articolele 20 și 21 din Directiva 2002/22/CE privind serviciul universal și drepturile 
utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații (Directiva privind 
serviciul universal) conțin dispoziții care se referă la clauzele contractuale și transparența 
informațiilor privind prețurile2.

Aceste dispoziții au fost transpuse în dreptul intern spaniol, în special prin intermediul 
articolului 38 din „Ley General de Telecomunicaciones”3, articolele 104 și 105 din „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 și „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. O acoperire 
completă a legislației spaniole aplicabile în acest domeniu poate fi găsită la următoarea adresă 
de internet: http://www.usuariosteleco.es/OtrosServicios/Paginas/Legislacion.aspx.

În cazul în care furnizorul de servicii de internet nu este capabil să livreze un produs care să 
corespundă nivelului calitativ promis în momentul încheierii contractului, consumatorul poate 
solicita reparații contractuale din partea furnizorului de servicii, de exemplu o reducere a 
prețului sau o rambursare. Cu toate acestea, condițiile de obținere a reparațiilor în cazul 
furnizării inadecvate a unui serviciu sunt reglementate exclusiv de dreptul contractual 
național.

Comisia este conștientă de faptul că mulți consumatori se confruntă cu probleme pe piață în 
ceea ce privește accesul la internet și furnizarea acestui serviciu. În cadrul unui exercițiu de 
monitorizare a funcționării piețelor pentru consumatori, Comisia analizează în prezent 
condițiile pentru consumatori pe piața furnizării de servicii de internet. Studiul va aborda, 
printre altele, problema dacă viteza conexiunii la internet corespunde în realitate cu cea 
                                               
1 JO L 149, 11.6.2005.
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:35:32002L0022:RO: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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promovată și stipulată în contract, chestiunea întreruperii conexiunii la internet și serviciile 
precare pentru clienți. De asemenea, acesta va evalua plângerile adresate furnizorilor și, 
ulterior, supuse unei entități de soluționare alternativă a litigiilor, va analiza dacă 
consumatorii consideră că actualul pachet de internet sau actualele tarife pentru internet 
reprezintă un bun raport calitate/preț și va examina motivele pentru care un consumator nu 
trece la un alt furnizor de servicii de internet. Ulterior, Comisia va propune acțiuni pentru 
ameliorarea situației.

Referitor la presupusele diferențe între prețurile pentru serviciile de internet la nivelul statelor 
membre, trebuie precizat faptul că Comisia Europeană nu intervine în politica tarifară a unei 
întreprinderi. Diferențele dintre prețuri pot fi datorate implementării unor mijloace de 
distribuție specifice și pot avea la bază justificări obiective legitime. Prin urmare diferențele 
între prețuri nu sunt neapărat rezultatul unor practici ilicite sau al unor disfuncționalități ale 
pieței/politicii.

Concluzii

Este de competența principală a autorităților și a instanțelor naționale să investigheze conduita 
unei întreprinderi în raport cu legislația Uniunii. 

Comisia nu deține competențe de executare în legătură cu operatori economici care este 
posibil să fi încălcat dreptul UE în domeniul protecției consumatorilor și nu poate să evalueze 
cazuri individuale între consumatori și anumiți comercianți, cazuri care necesită, de cele mai 
multe ori, o analiză a faptelor.

Comisia poate deschide proceduri privind încălcarea dreptului comunitar în conformitate cu 
articolul 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) numai dacă deține 
dovezi care să ateste că un stat membru a încălcat dreptul UE. O astfel de procedură ar putea 
viza, în special, lipsa transpunerii, transpunerea necorespunzătoare a unei directive a UE sau o 
practică administrativă contrară legislației UE.

Procedurile privind încălcarea dreptului comunitar inițiate în interesul Uniunii trebuie să fie 
diferențiate de protecția drepturilor în cazuri individuale, protecție asigurată în mod normal de 
instanțele naționale.

Prin urmare, petiționarul ar trebui să raporteze cazul său unuia dintre organismele naționale 
pentru protecția consumatorilor sau autorităților competente spaniole, ale căror date de 
contact sunt următoarele: 

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

În cazul în care petiționarul dorește să se adreseze „Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información”, acesta poate să depună o plângere 
și on-line, accesând http://www.usuariosteleco.es, sau să solicite informații apelând numărul 
de telefon +33 901 33 66 99 sau +34 91 218 42 76.

Aceste autorități pot, de asemenea, să sugereze petiționarului posibilitatea de a apela la 
sistemul de arbitraj al litigiilor cu consumatorii.

ANEXĂ

Lista organizațiilor pentru protecția consumatorilor reprezentate în Consiliul Spaniol al 
Consumatorilor și Utilizatorilor:

Unión de Consumidores de España (UCE)
Adresă: 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
Site: www.uce.org

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

Asociación General de Consumidores (ASGECO)
Adresă: 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
Site: www.asgeco.org

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

Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) (Publicitate și comunicare 
comercială)
Adresă: C/Cavanilles 29 6°B, E-28007 Madrid
Tel: +34 91 501 28 19
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Fax: +34 91 501 87 66
E-mail: auc@auc.es
Site: www.auc.es

Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios
(HISPACOOP)
Adresă: 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

Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa Consumidores y
Usarios (CEACCU)
Adresă: 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
Site: www.ceaccu.org

Federación de Usuarios y Consumidores Independientes (FUCI)
Adresă: 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)
Adresă: Villanueva, 8, 3°, E-28001 Madrid
Tel: + 34 91 575 72 19
Fax: + 34 91 575 13 09

Confederación de consumidores y usuarios (CECU)
Adresă: 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
Site: www.cecu.es

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


