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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0014/2009, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais 
Friedhelm Höfer, par maksas uzziņu dienestiem un pakalpojumu numuriem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz arvien pieaugošo tendenci valsts un privātā sektora 
pakalpojumu sniedzējiem izmantot maksas uzziņu dienestus un pakalpojumu numurus saziņai 
ar saviem patērētājiem. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka, ja patērētājam ir radušās kādas 
problēmas, viņam ir jāzvana uz augstas maksas numuru un, kā tas ir gadījumā ar zvanu 
Vācijas Nodarbinātības aģentūrai, kur vidējais gaidīšanas laiks ir 10 minūtes, darba 
meklētājiem jāmaksā EUR 0,39 minūtē. Lūgumraksta iesniedzējs protestē pret to, ka viņam kā 
patērētājam un kā pilsonim būtu jāmaksā par pakalpojumu, par ko jau ir samaksāts ar 
pārdošanas līguma vai nodokļu palīdzību, un viņš lūdz Eiropas Parlamentu izmeklēt, vai šī 
situācija atbilst ES patērētāju aizsardzības principiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 16. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 19. jūnijā

Pirmām kārtām, lai gan Komisija izprot lūgumraksta iesniedzēja bažas un sarūgtinājumu šai 
ziņā, jāatzīmē, ka Kopienu tiesībās nav paredzēts pienākums sabiedriskajām iestādēm sniegt 
palīdzību patērētājiem, izmantojot parastā tarifa telefona līnijas. Sabiedriskajām iestādēm 
atbilstīgi to prasībām iespējams izvēlēties izmantot privātos informatīvos pakalpojumus. 
Saskaņā ar Kopienu tiesību principiem valsts varas iestāžu pienākums dalībvalstīs ir valsts 
līmenī pārraudzīt tirgus. Tādēļ dalībvalstu varas iestādes lemj par sīkāk izstrādātiem 
noteikumiem attiecībā uz paaugstinātu tarifu numuriem, kurus izmanto sabiedriskās iestādes 
saziņai ar patērētājiem. Tas pats attiecas arī uz privātajiem uzņēmumiem, kuri atbilstīgi savai 
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uzņēmējdarbības stratēģijai var lemt par šādu uzziņu dienestu paaugstināta tarifa numuru 
izmantošanu saziņai ar patērētājiem.

Attiecībā uz valstu līmeni Komisija atzīmē, ka dažās dalībvalstīs ir pieņemti tiesību akti, ar 
kuriem neatļauj šādu praksi dažiem pakalpojumiem vai noteiktām numuru sērijām, vai arī tās 
veikušas pasākumus, lai stiprinātu patērētāju aizsardzību šajā jomā. Piemēram, Francijā ar 
2008. gadā pieņemto jauno tiesību aktu par konkurenci un patērētājiem aizliedz noteikt 
paaugstinātu tarifu klientu apkalpošanai. Turklāt gaidīšanas laikam zvaniem šādu 
pakalpojumu saņemšanai ir jābūt bez maksas. Apvienotās Karalistes telekomunikāciju 
regulators (OFCOM) nesen nolēma stiprināt patērētāju aizsardzības pasākumus par zvaniem 
uz numuriem, kas nav piesaistīti noteiktai ģeogrāfiskai atrašanās vietai un kurus izmanto 
daudzi Apvienotās Karalistes uzņēmumi un organizācijas, tostarp klientu apkalpošanas 
dienestu līnijas, un kuriem ir augstāki tarifi nekā zvaniem uz numuriem ar piesaisti noteiktai 
ģeogrāfiskai atrašanās vietai. Šie pasākumi, kurus piemēros no 2009. gada augusta un ar 
kuriem sakaru tīklu pakalpojumu sniedzējiem prasa nodrošināt saviem klientiem precīzu 
informāciju saistībā ar maksu par zvaniem un dažu dārgāku pakalpojumu izmantošanu, t. i., 
par zvaniem uz numuriem, kas nav piesaistīti noteiktai ģeogrāfiskai atrašanās vietai, būs 
pakļauti paaugstināta tarifa pakalpojumu regulējumam. Saskaņā ar Komisijas dienestu rīcībā 
esošo informāciju Vācijā nav pieņemti šāda veida pasākumi. 

Attiecībā uz zvaniem uz tālruņa numuriem paaugstināta tarifa līnijās — neatkarīgi no tā, vai 
tos izmanto valsts struktūras vai privātās personas, — Kopienu tiesību aktos paredzēts, ka 
patērētāji saistībā ar pirkumiem ir aizsargāti pret maldinošu vai nepilnīgu informāciju. Viņi ir 
pienācīgi jāinformē pirms zvanīšanas uz numuriem paaugstināta tarifa līnijā. Saskaņā ar 
Direktīvu 2005/29/EK, kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi1, uzņēmumiem 
savlaicīgi un skaidri jāsniedz patērētājiem pilnīga informācija, kas viņiem nepieciešama, lai 
izdarītu apzinātu izvēli, un jo īpaši par cenu un papildu maksām.  Paaugstināta tarifa zvanu 
izmaksu iepriekšēja neatklāšana vai patērētāju maldināšana par to, ka tie ir parasta tarifa 
tālruņa numuri, lai gan īstenībā tādi nav, varētu izraisīt maldinošu praksi. Eiropas Kopienu 
tiesībās paredzētā aizsardzība pret negodīgu komercpraksi ir jānodrošina un pilnībā jāīsteno 
saskaņā ar visu ES dalībvalstu tiesību aktiem. Par patērētāju aizsardzību atbildīgajām 
dalībvalstu varas iestādēm un valstu tiesām ir jānovērtē, vai prakse ir vai nav maldinoša, kā 
arī jāizmeklē uzņēmējsabiedrību darbība un jāvēršas pret negodīgu praksi. 

Turklāt Direktīva 2002/22/EK par universālo pakalpojumu2 arī attiecas uz zvaniem uz 
paaugstināta tarifa pakalpojumu tālruņa numuriem un paredz, ka patērētājiem ir tiesības 
saņemt pārredzamu un aktuālu informāciju par piemērojamajām cenām un tarifiem, kā arī par 
standartnoteikumiem un nosacījumiem saistībā ar publiski pieejamo telefona pakalpojumu 

                                               
1 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, 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”).
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīva 2002/22/EK par universālo 
pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem 
(universālā pakalpojuma direktīva).
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izmantošanu. Valsts pakalpojumus regulējošajām iestādēm visās dalībvalstīs ir 
pamatpienākums izvērtēt, kā sakaru nodrošinātāji pildījuši attiecīgās cenu pārredzamības 
prasības, un vajadzības gadījumā veikt koriģējošu rīcību. Ar Universālā pakalpojuma 
direktīvu nodrošina, ka ir pieejami ātri un finansiāli pieņemami mehānismi strīdu izšķiršanai 
ārpustiesas kārtībā, lai atrisinātu strīdīgus gadījumus attiecībā uz zvanu paaugstināta tarifa 
pārredzamību. 
Turklāt, patlaban pārskatot reglamentējošos noteikumus elektronisko sakaru jomā, Komisija ir 
ierosinājusi stiprināt patērētāju aizsardzību saistībā ar pārredzamību un patērētājiem pieejamo 
informāciju, piemēram, zvanot uz tālruņa numuru ar paaugstinātu tarifu.
Ar jaunajiem pārskatītās Universālā pakalpojuma direktīvas noteikumiem, ja tie tiks pieņemti, 
ir jāpanāk valstu regulatoru spēja nodrošināt, lai patērētājs būtu informēts par jebkura 
paaugstināta tarifa telefona pakalpojuma maksu tieši pirms zvana savienojuma.

Komisija atzīmē — ja nav pārkāpumu elementu attiecībā uz dalībvalstīm, tas neaizliedz 
personai, pamatojoties uz visiem faktiem saistībā ar minēto gadījumu, pieprasīt izskatīt lietu
tiesā valsts iekšienē, lai noteiktu, vai valsts vai privātā struktūra ir pārkāpusi Kopienu tiesības. 

Šajā gadījumā aprakstītie lietas apstākļi, — sakarā ar kuriem dažas dalībvalstis cenšas 
izvairīties no tādas situācijas, par kuru sūdzējies lūgumraksta iesniedzējs, turpretī citas 
necenšas to darīt, — faktiski neparāda Kopienu tiesību aktu nepietiekamu piemērošanu. Taču 
Komisija ir piesardzīga un risinās šo jautājumu, pārskatot Universālā pakalpojuma direktīvu.


