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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1778/2012, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Gianluca 
Sciacchitano, par pārredzamiem sakaru pakalpojumu līgumiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pieprasa, lai patērētāju aizsardzības interesēs sakaru pakalpojumu 
(gan mobilo, gan fiksēto) līgumos skaidrā un salasāmā veidā tiktu norādītas un treknrakstā 
izceltas visas izmaksas. Blakus katrai izmaksu pozīcijai būtu jāparedz vieta klienta parakstam, 
lai debetā varētu iekļaut tikai tās izmaksas un pakalpojumus, kuras klients apstiprinājis ar 
savu parakstu.

Lūgumraksta iesniedzējs arī pieprasa, lai telekomunikāciju uzņēmumiem tiktu aizliegts bloķēt 
tālruņu numurus gadījumos, kad klients ir iesniedzis pretenzijas, un lai šie numuri tiktu 
uzskatīti par klienta īpašumu, jo īpaši gadījumos, kad runa ir par uzņēmuma tālruņa 
numuriem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 15. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 29. novembrī

Pārskatītajos ES telesakaru noteikumos ir pastiprinātas attiecīgās prasības saistībā ar 
patērētāju tiesībām uz tarifu pārredzamību un tiesībām pārnest numurus, kā arī atbilstošajiem 
valstu regulatīvo iestāžu un uzņēmumu pienākumiem šajā jautājumā. Dalībvalstīm 
jānodrošina, ka šīs tiesības un pienākumi tiek ievēroti, bet Komisijai jāuzrauga to īstenošana. 

- Līgumu noteikumi un cenas
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Universālā pakalpojuma direktīvas (2002/22/ES), kas grozīta ar Direktīvu 2009/136/EK, 
20. pants satur visaptverošu noteikumu kopumu, tostarp par obligātajiem līgumu noteikumiem 
un informācijas pārredzamību. Uz lūgumraksta iesniedzēja prasību, lai visas maksas būtu 
pilnā mērā norādītas līgumos, attiecas 20. panta 1. punkta d) apakšpunkts: „(..) informāciju 
par cenām un tarifiem, par līdzekļiem, kā var iegūt atjauninātu informāciju par visiem 
piemērojamiem tarifiem un tehniskās apkopes maksājumiem, par piedāvātajiem maksāšanas 
paņēmieniem un visām izmaksu atšķirībām atkarībā no maksāšanas paņēmiena (..)”. Šis 
pienākums ir iemiesots valsts tiesību aktos Itālijā, un saskaņā ar tiem kompetentajai valsts 
iestādei (AGCOM) ir uzticēta telesakaru operatoru tirgus darījumu uzraudzība un Itālijas 
tiesām — to prasību izskatīšana, kas saistītas ar abonentu un telesakaru pakalpojumu 
sniedzēja līgumiskajām attiecībām. 

- Tālruņa numuri kā klienta īpašums / numuru pārnesamība 

Saskaņā ar Direktīvas 2002/21/EK (Pamatdirektīva) 10. pantu1 numurēšanas plānus un 
numurus kontrolē un pārvalda valsts regulatīvā iestāde. Tas, ka pakalpojuma sniedzējs 
saskaņā ar līgumu ir piešķīris abonentam numuru, neierobežo dalībvalstu tiesības, nedz arī 
dod tām priekšrocības atsaukt numura lietošanas tiesības. Šāda iespēja ir apstiprināta arī 
Direktīvas 2002/20/EK (Atļauju izsniegšanas direktīva)2 5. pantā, 6. panta 1. punktā un 
10. pantā. No iepriekš teiktā izriet, ka tālruņa lietotājam ir ekskluzīvas tiesības lietot tālruņa 
numuru, bet šīs tiesības nenozīmē abonenta īpašumtiesības uz konkrētu numuru. 

Neatkarīgi no jautājuma par īpašumtiesībām uz tālruņa numuriem dalībvalstīm saskaņā ar 
Universālā pakalpojuma direktīvas (2002/22/ES), kas grozīta ar Direktīvu 2009/136/EK, 
30. pantu ir uzticēts arī uzdevums nodrošināt abonentiem numura pārnesamību.

Pārskatītie ES elektroniskos sakarus reglamentējošie noteikumi ir palielinājuši patērētāju 
tiesības attiecībā uz numuru pārnesamību, jo Universālā pakalpojuma direktīvas (USD) 
30. panta 4. punktā ir prasība, lai numurus pārnes pēc iespējas ātrāk, katrā ziņā abonentiem, 
kas noslēguši līgumu par numura pārnešanu uz jaunu uzņēmumu, numuru aktivizē vienas 
darba dienas laikā. Numuru pārnešanas iespēja ir būtiski svarīgs faktors, kas ietekmē 
patērētāju izvēli un veicina efektīvu konkurenci konkurētspējīgos elektronisko sakaru tirgos. 
Saskaņā ar Universālā pakalpojuma direktīvas 30. panta 1. punktu „Dalībvalstis nodrošina, ka 
visi abonenti ar numuriem no valsts telefona numerācijas plāna pēc pieprasījuma var 
saglabāt savu(-s) numuru(-us) neatkarīgi no uzņēmuma, kas sniedz pakalpojumus, saskaņā ar 
I pielikuma C daļas noteikumiem.” Šis noteikums paredz abonentu vispārējās tiesības, kas 
jānodrošina dalībvalstīm, un tādējādi ierobežojumus, kurus varētu attiecināt uz pārnesamību, 
nosaka ES reglamentējošie noteikumi, un tie ir saistīti ar izmantotās infrastruktūras veidu 
(fiksētā vai mobilā), ģeogrāfisko atrašanās vietu un, visbeidzot, ar lietotāju vajadzību pieprasīt 
šo pakalpojumu, lai to iegūtu.

Lai gan pakalpojumu sniedzējs savās interesēs var piešķirt prioritāti līgumsaistību izpildes 
nodrošināšanai, jo īpaši sniegto pakalpojumu apmaksai, tomēr šīs intereses nedrīkst aizkavēt 
numuru pārnesamību. Turklāt, ja elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējs varētu atteikt 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīva 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem 
noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem (OV L 108, 24.4.2002., 33. lpp.).
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīva 2002/20/EK par elektronisko komunikāciju 
tīklu un pakalpojumu atļaušanu (OV L 108, 24.4.2002., 21. lpp.).
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numuru pārnesamību nesamaksātu parādu gadījumā — neatkarīgi no iespējas, ka abonents 
varētu parādu apstrīdēt, — abonentam tiktu laupītas viņa tiesības uz numuru pārnesamību, kas 
viņam piešķirtas ES tiesību aktos, kamēr vien pakalpojumu sniedzējs apgalvotu, ka rēķins nav 
samaksāts. Šajā saistībā tiek norādīts uz Komisijas neseno priekšlikumu regulai par telesakaru 
vienoto tirgu. Šajā priekšlikumā ir arī paskaidrots, ka nenomaksāto rēķinu apmaksai 
nevajadzētu būt tālruņa numura pārnešanas pieprasījuma izpildes nosacījumam.

Minētās tiesības ir ieviestas Itālijas valsts tiesību aktos, un valsts regulatīvajai iestādei 
(AGCOM) jānodrošina numuru pārnesamība.

Secinājums

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija nevar palīdzēt lūgumraksta iesniedzējam šajā 
atsevišķajā gadījumā. Lūgumraksta iesniedzējam jāsazinās ar attiecīgajām valsts pārvaldes 
iestādēm1, ja viņam šķiet, ka viņa tiesības saskaņā ar Itālijas tiesību aktiem netiek ievērotas.

                                               

1 Valsts regulatīvā iestāde AGCOM paredz īpašas sūdzību procedūras, tās nodrošina arī kontaktcentrs (Autorità per le 
Garanzie nelle Comunicazioni, Centro Direzionale, Isola B5 - 80143 Napoli, tālr.: 800 18 50 60 vai +39-081.750.750, fakss 
+39-081/7507616, info@agcom.it, http://www.agcom.it). Ir iespējams arī sazināties ar īpašu Itālijas kompetento iestādi 
individuālu strīdu risināšanai telesakaru jomā, t.i., vienu no vietējām Co.Re.Com, reģionālajām organizācijām, kas atbildīgas 
par patērētāju un gala lietotāju strīdiem elektronisko sakaru jomā, sīkāka informācija ir pieejama vietnē: 
http://www.corecomitalia.it/, http://www.agcom.it/Default.aspx?message=contenuto&DCId=106.


