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Esposito, par Eiropas telekomunikāciju sabiedrību klientu politiku

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš ir dzīvojis vairākās Eiropas valstīs, norāda uz Eiropas 
telekomunikāciju sabiedrību slikto klientu politiku. Lūgumraksta iesniedzējs min, ka 
telekomunikāciju sabiedrību sistemātiskā franšīzes, informācijas centru un parādu piedzīšanas 
firmu pakalpojumu izmantošana apgrūtina klientu iespējas vienkārši sazināties ar 
telekomunikāciju sabiedrību kļūdaina rēķina vai citu jautājumu dēļ. Lūgumraksta iesniedzējs 
lūdz Eiropas Parlamentu noskaidrot, vai Eiropas telekomunikāciju sabiedrību plaši izplatītā 
bezpersoniskā un necaurskatāmā biznesa prakse un klientu politika ir saskaņā ar ES 
principiem par patērētāju aizsardzību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 16. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. martā

„Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz pārredzamības trūkumu, kas rodas, dažiem 
telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem, darbu ar klientiem nododot kā ārpakalpojumus 
trešām pusēm. Viņš apgalvo, ka telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēji nenodrošina 
rakstiskas sūdzību izskatīšanas procedūras gadījumos, ja kļūda radusies pakalpojumu 
sniedzēju un/vai trešo pušu, nevis klientu darbības rezultātā, kuram in fine šīs kļūdas rezultātā 
rodas neērtības. Lūgumraksta iesniedzējs uzdod vairākus specifiskus jautājumus.

Attiecībā uz Komisijas rīcību, pieprasot telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem rīkoties 
atbilstošā veidā, izskatot sūdzības, nepieciešams norādīt, ka ES tiesību akti aizsargā gan 
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telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju, gan klientu intereses.

Universālā pakalpojuma direktīvas1 20. pantā noteikts, ka klientam ir tiesības uz līgumu, kurā 
precizēta arī pakalpojuma sniedzēja identitāte, adrese un kārtība, kādā ierosināma konfliktu 
risināšanas procedūra. Turklāt 21. pantā noteikts, ka klientiem jābūt pieejamai pārredzamai un 
atjauninātai informācijai par standarta noteikumiem un nosacījumiem. Tajā ietverti arī 
noteikumi par konfliktu risināšanas kārtību. 34. pantā noteikts, ka neatrisinātu konfliktu 
risināšanai, kuros iesaistīti klienti, jānodrošina pārredzamas, vienkāršas un nesadārdzinātas 
procedūras. 2007. gadā Komisija iesniedza priekšlikumus par Universālā pakalpojuma 
direktīvas noteikumiem attiecībā uz līgumiem un informācijas pārredzamību un publicēšanu2, 
lai nodrošinātu labāku klientu aizsardzību šajā jomā. Šobrīd šie priekšlikumi ir Eiropas 
Parlamenta un Padomes pārrunu priekšmets, un gaidāms, ka galīgie tiesību akti tiks pieņemti 
2009. gada vasaras sākumā. 
No patērētāja aizsardzības viedokļa Direktīva 2005/29/EK3 par negodīgu komercpraksi 
paredz, ka tirgotājiem jārīkojas atbilstoši prasībām par profesionālo uzcītību. 

Šī direktīva tirgotājiem liek informēt klientus par visām pamatīpašībām, kas piemīt 
produktam vai pakalpojumam, ieskaitot pēcpārdošanas klientu apkalpošanu.
Komisija tieši neiejaucas konfliktos starp patērētājiem un atsevišķiem uzņēmumiem.

Attiecīgo valsts varas iestāžu un tiesu kompetencē ir novērtēt, vai, ņemot vērā katra atsevišķā 
gadījuma apstākļus, nesniedzot klientam atbilstošu (piemēram, pilnīgu un patiesu) informāciju 
par tīkla pārklājumu vai klientu apkalpošanas specifiku, notiek negodīga komercdarbības 
prakse saskaņā ar valsts tiesību aktiem, kas īsteno Negodīgas komercprakses direktīvu.

Katras valsts kontroles amatpersonu kompetencē ir arī izsniegt priekšrakstus, rīkojumus par 
atbilstību vai sniegt pilsoņiem citus tiesiskās aizsardzības līdzekļus, lai neļautu uzņēmumiem 
nodarboties ar nelikumīgu vai civilprocesa likumam un patērētāju aizsardzības likumam 
neatbilstošu tarifikācijas vai parādu piedzīšanas praksi.
Pilsoņiem, kuri saskārušies ar šādām problēmām, vispirms būtu jāiesniedz sūdzība 
kompetentajām valsts varas iestādēm.

                                               
1

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/legislation/index_en.htm#dir_2
002_22_ec
2 http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/tomorrow/index_en.htm
3 Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 11. maija Direktīva 2005/29/EK, kas 
attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem un ar ko 
groza Padomes Direktīvu 84/450/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 97/7/EK, 98/27/EK un 2002/65/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(EK) Nr. 2006/2004 („Negodīgas komercprakses direktīva”).
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Turklāt padomu iespējams saņemt arī patērētāju asociācijās, to saraksts atrodams šajā tīmekļa 
vietnē: 
http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_networks_en.htm

Komisija pastāvīgi sadarbojas ar šīm organizācijām un regulāri sniedz tām konsultācijas 
politikas iniciatīvu jomā (vai arī uzraugot ES tiesību aktu pareizu īstenošanu dalībvalstīs). Šīs 
saziņas laikā Komisija saņem atsauksmes par visizplatītākajiem pasākumiem, kas tiek veikti, 
pamatojoties uz patērētāju sūdzībām, un paziņo šo informāciju attiecīgajām dalībvalstu varas 
iestādēm.

Komisija regulāri rīko darba grupas tikšanās, kurās dalībvalstu amatpersonas tiek iedrošinātas 
izteikt savus uzskatus par prioritārajiem izpildes noteikumiem: lūgumraksta iesniedzējs var 
būt pārliecināts, ka Komisija uzrauga pareizu un efektīvu tiesību aktu piemērošanu 
dalībvalstīs.”


