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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

25.03.2010

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1442/2009, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Gerriet 
Biehle, par sīku iespiedumu aizliegšanu reklāmas paziņojumos

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz aizliegt mazo fontu, kas patērētājiem praktiski nav salasāmi, 
izmantošanu, lai norādītu īpašus nosacījumus reklāmas paziņojumos. Kā piemēru viņš min 
mobilo telefonu, kas tika piedāvāts tirgū par EUR 1, bet, izlasot ārkārtīgi sīkā drukā rakstītos 
nosacījumus, kļuva skaidrs, ka par to jāmaksā EUR 14,99 mēnesī 24 mēnešu periodā. Viņš 
uzskata, ka tā ir tīša patērētāju krāpšana. Tādēļ viņš lūdz ieviest Eiropas tiesību aktus, kas 
aizliegtu tādu patērētājiem svarīgu nosacījumu kā kopējās izmaksas vai līgumattiecību ilgums 
attēlošanu reklāmas paziņojumos tādā veidā, ka tie nav tieši un skaidri salasāmi parastam 
lasītājam.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 14. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 25. martā

„Lūgumraksta iesniedzējs lūdz ES pieņemt tiesību aktus, kas aizliegtu tādu patērētājiem 
svarīgu nosacījumu kā kopējās izmaksas vai līgumattiecību ilgums attēlošanu reklāmas 
paziņojumos, ja tie nav tieši un skaidri salasāmi parastam lasītājam. Viņš lūdz aizliegt mazo 
fontu izmantošanu. 

Pašlaik nav ES noteikumu, kas reglamentētu informācijā par ražojumiem izmantojamo rakstu 
zīmju lielumu. Tomēr Eiropas patērētāji jau ir aizsargāti pret slēptu vai neskaidru ar 
ražojumiem saistītu informāciju. Ražojumiem jāatbilst Negodīgas komercprakses direktīvai, 
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kas stājās spēkā 2007. gada 12. decembrī un ir transponēta visās dalībvalstīs. Direktīva 
aizliedz maldinošu noklusēšanu, t. i., gadījumus, kad tirgotājs noklusē, slēpj vai neskaidri un 
nesaprotami sniedz būtisku informāciju, kas vidusmēra patērētājam ir vajadzīga, lai veiktu
apzinātu ekonomisku izvēli (direktīvas 7. panta 2. punkts). Turklāt, piedāvājot patērētājiem 
preces un pakalpojumus, tirgotāju pienākums ir sniegt informāciju par preces/pakalpojuma 
galvenajiem raksturlielumiem un norādīt kopējo cenu, ieskaitot nodokļus un papildu kravas, 
piegādes vai pasta maksājumus (direktīvas 7. panta 4. punkts). 

Saskaņā ar direktīvu par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos tirgotāju pienākums ir 
izstrādāt līgumu, tostarp reklāmas kampaņu, noteikumus vienkāršā, skaidri saprotamā valodā.
Direktīva nosaka, ka neviennozīmīgu noteikumu gadījumā priekšroka dodama interpretācijai, 
kas ir vislabvēlīgākā patērētājiem (Direktīvas par negodīgiem noteikumiem patērētāju 
līgumos 5. pants). Ja standarta patērētāju līgumu noteikumi rada ievērojamu nelīdzsvarotību, 
no vienas puses, patērētāju un, no otras puses, pārdevēju un piegādātāju tiesībās un 
pienākumos, tie uzskatāmi par negodīgiem (3. panta 1. punkts). Negodīgi līgumu noteikumi 
patērētājiem nav saistoši (6. pants). 

Komisija ir ierosinājusi pārskatīt Direktīvu par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos, 
iekļaujot to Patērētāju tiesību direktīvas projektā, ko pašlaik apspriež Padomē un Eiropas 
Parlamentā. Šajā direktīvas projektā ir ierosināts grozīt noteikumus par līgumu noteikumu 
pārredzamību, paredzot, ka noteikumiem jābūt salasāmiem. Direktīvas projektā ir skaidri 
noteikts, ka, izņemot prasību par salasāmību, dalībvalstis nevar noteikt nekādas papildu 
prasības attiecībā uz līgumu noteikumos izmantojamo fontu veidu vai lielumu (31. panta 
4. punkts un 47. apsvērums).

Turklāt Patērētāju tiesību direktīvas priekšlikums paredz, ka tirgotāju pienākums ir sniegt 
patērētājiem informāciju par visu patērētāju pārdošanas un pakalpojumu līgumu kopējo cenu 
(5. panta 1. punkta c) apakšpunkts). Patērētāju tiesību direktīvas priekšlikums paredz arī, ka 
patērētājiem nav jāveic nekādi maksājumi, par kuriem tirgotājs viņus nav informējis (6. panta 
1. punkts). 

Plašāka informācija par Patērētāju tiesību direktīvu ir pieejama tīmekļa vietnē
http://ec.europa.eu/consumers/rights/cons_acquis_en.htm.

Jebkurā gadījumā jāievēro, ka to, kuros gadījumos sīkas drukas izmantošana ir pretrunā valsts 
tiesību aktos transponētajiem ES tiesību aktu noteikumiem, nosaka dalībvalstu 
tiesībsargājošās iestādes un tiesas, ņemot vērā visus konkrētās lietas apstākļus un attiecīgos 
gadījumos veicot pasākumus, lai novērstu neatbilstošu praksi. 

Komisija koordinē dalībvalstu iestāžu noteikumu izpildes nodrošināšanas darbības, 
organizējot kontroles pasākumus saskaņā ar Regulu par sadarbību patērētāju tiesību 
aizsardzības jomā izveidotajā komitejā. Kā šādu kopīgu noteikumu izpildes nodrošināšanas 
pasākumu piemēru var minēt 2008. gadā rīkotās pārbaudes telekomunikācijas sektorā. 
Dalībvalstu tiesībsargājošās iestādes pārbaudīja vairāk nekā 500 mobilo tālruņu pakalpojumu 
sniedzēju tīmekļa vietņu, lai pārliecinātos, vai tās atbilst attiecīgajiem ES tiesību aktiem un 
vai tajās neizmanto maldinošu praksi. Šajā pasākumā tiesībsargi cita starpā pārbaudīja, vai 
tīmekļa vietnēs ir skaidri norādīti visi maksājumi un vai ir atklāta patērētājiem būtiska 
informācija. Dalībvalstu iestādes konstatēja, ka, piemēram, 41 % tīmekļa vietņu nebija skaidri 
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norādīts, ka piedāvājums ir saistīts ar abonēšanu, un nebija norādīts abonēšanas termiņš. 
Savukārt 35 % tīmekļa vietņu informācija bija sniegta maldinoši, tostarp izmantojot sīku 
druku pamatinformācijā par līguma noteikumiem. Līdz 2009. gada novembra beigām 70 % no 
apsekotajām tīmekļa vietnēm, kas bija negodprātīgi sniegušas mobilo tālruņu pakalpojumus, 
pārkāpumi bija novērsti, vai tās bija slēgtas. Lūgumraksta iesniedzējs var atrast informāciju 
par šo noteikumu izpildes nodrošināšanas pasākumu tīmekļa vietnē
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/505&format=HTML&a
ged=0&language=EN&guiLanguage=en.”


