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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0579/2009, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Alessandro 
Sampoli, par problēmu līguma slēgšanā ar telefonpakalpojumu sniedzēju

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs izklāsta problēmu, kas viņam radās, slēdzot līgumu ar 
telefonpakalpojumu sniedzēju. Viņš parakstīja līgumu ar jaunu uzņēmumu, bet tūlīt nākošajā 
dienā ierakstītā vēstulē uzteica šo jauno līgumu. Tomēr jaunais pakalpojumu sniedzējs bez 
lūgumraksta iesniedzēja atļaujas anulēja pieslēgumu, kas viņam bija pie iepriekšējā 
pakalpojumu sniedzēja. Lūgumraksta iesniedzējs bija spiests 60 dienas atrasties 
līgumattiecībās ar jauno pakalpojumu sniedzēju bez iespējas atkārtoti pārrunāt nosacījumus. 
Līguma nosacījumi ar jauno pakalpojumu sniedzēju paredzēja iespēju līgumu uzteikt 
ierakstītā vēstulē pēc pēdējā pieslēguma. Lūgumraksta iesniedzējs vaicā, vai jaunais 
pakalpojumu sniedzējs ir rīkojies likumīgi.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 9. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 26. oktobrī

„Direktīvā 2002/22/EK (Universālā pakalpojuma direktīva)1 ir iekļauti dažādi noteikumi, kas 
paredzēti telefonpakalpojumu lietotāju tiesību uzlabošanai un aizsardzībai, īpaši 20. un 
21. pantā.

                                               
1 OV L 108, 24.4.2002., 51. lpp.
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Direktīvas 20. pantā noteikts, ka līgumā ar uzņēmumu, kas nodrošina piekļuvi publiskā 
telefona pakalpojumam, norāda, cita starpā, vismaz līguma darbības termiņu, pakalpojumu 
atjaunošanas un pārtraukšanas nosacījumus un strīdu uzsākšanas procedūras metodes saskaņā 
ar tās pašas Direktīvas 34. pantu. To piemēro, neskarot Kopienas noteikumus par patērētāju 
aizsardzību, īpaši Direktīvu 97/7/EK un 93/13/EK un valsts tiesību normu atbilstību Kopienas 
tiesību aktiem.

Direktīvas 2002/22/EK 21. pants nosaka, ka dalībvalstis nodrošina to, ka lietotājiem un 
patērētājiem ir pieejama pārskatāma un atjaunināta informācija par piemērojamām cenām un 
tarifiem, un par standarta noteikumiem un nosacījumiem attiecībā uz publiski pieejamu 
telefonpakalpojumu piekļuvi un izmantošanu saskaņā ar šīs direktīvas II pielikuma 
noteikumiem.
Direktīvas 2002/22/EK 20. un 21. pants ir transponēti 70. un 71. pantā Itālijas Elektronisko 
sakaru kodeksā (Codice delle Comunicazioni Elettroniche) (Decreto Legislativo 1 agosto 
2003 nr 259), kas stājās spēkā 2003. gada 16. septembrī.

Turklāt ir Eiropas mēroga tiesību akti, kas aizsargā patērētājus pret negodīgiem noteikumiem 
patērētāju līgumos. Konkrēti Direktīvas par negodīgiem līguma noteikumiem1 mērķis ir 
novērst ievērojamu nelīdzsvarotību patērētāju tiesībās un pienākumos, no vienas puses, un 
pārdevēju un piegādātāju tiesībās un pienākumos, no otras puses. Noteikumi, kurus valsts 
tiesa, tribunāls vai administratīva varas iestāde atzinusi par negodīgiem saskaņā ar direktīvu, 
nav saistoši patērētājiem. Tomēr jāatzīmē, ka šī direktīva attiecas tikai uz patērētājiem (t. i. 
fiziskas personas, kas darbojas nolūkos, kuri nav saistīti ar tirdzniecību, uzņēmējdarbību vai 
profesiju). Tā nav piemērojama darījumiem starp uzņēmumiem.

Komisija nevar iejaukties individuālos strīdos starp abonentiem un pakalpojuma sniedzējiem, 
kas ietilpst dalībvalstu kompetencē.

Tomēr Direktīvas 2002/22/EK 34. pants prasa dalībvalstīm nodrošināt, lai būtu pieejamas 
pārskatāmas, vienkāršas un lētas ārpustiesas procedūras neatrisinātu strīdu izšķiršanai, kuros 
iesaistīti patērētāji. Tādēļ dalībvalstīm jāpieņem pasākumi, lai nodrošinātu to, ka šīs 
procedūras dod iespēju godīgi un ātri atrisināt strīdus, pamatojuma gadījumā paredzot 
atmaksāšanu un/vai kompensāciju. Dalībvalstis var paplašināt šos pienākumus attiecībā uz 
strīdiem, kuros iesaistīti citi patērētāji. Direktīvas 2002/22/EK 34. pants ir transponēts Itālijas 
Elektronisko sakaru kodeksa 84. pantā, un tā darbības joma ir paplašināta, iekļaujot gala 
patērētājus. Turklāt ārpustiesas strīdu risināšanas procedūras Itālijā regulē, pamatojoties uz 
Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di 
comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera 173/07/CONS.

Tādēļ Komisija iesaka lūgumraksta iesniedzējam papildu informācijas iegūšanai vai attiecībā 
uz turpmāku rīcību šajā jautājumā tieši vērsties Itālijas Regulēšanas iestādē (AGCOM):
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Unita’ tutela dei consumatori
Centro Direzionale, Isola B5 - 80143 Napoli
Tālrunis: 081/7507111
                                               
1 Padomes 1993. gada 5. aprīļa Direktīva 93/13/EEK par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos, 

OV L 95, 21.4.1993.
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