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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja su bendrove „O2“ sudarė dvejų metų sutartį dėl mobiliojo interneto 
paslaugų. Ji skundžiasi, kad jos pageidautas interneto ryšys nepaprastai lėtas, o sutartyje 
žadėto patikimo ir tinkamo ryšio nėra. Jos prašymas leisti nustatyti lankstesnes sąlygas ir 
anksčiau laiko nutraukti sutarties galiojimą buvo atmestas. Peticijos pateikėja mano, kad 
neteisinga, jog ji turi mokėti už paslaugą, kuri neteikiama. Ji laikosi nuomonės, kad tokios 
sutartys, taip pat siūlomos kitų bendrovių, nepalankios klientams, ir prašo Europos 
Parlamento pasirūpinti sąžiningomis ir klientams palankiomis sutartimis, skirtomis Europos 
vartotojams.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. sausio 14 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį). 

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. gegužės 11 d.

„Peticija pateikta dėl „mobiliojo interneto modemų“ (mobiliojo interneto, kuris teikiamas 
naudojant GPRS/EDGE/EMTS modemus ir panašias technologijas), kurias teikia Vokietijos 
operatorius, dėl to to, kad neužtikrinama būtiniausia paslaugų kokybė, ir to, kad mobiliojo 
interneto paslaugų teikėjas vartotojams nesiūlo sudaryti vartotojų interesus atitinkančias 
sutartis. Peticijos pateikėja mano, kad vartotojams turi būti garantuotos sąžiningos sutartys, 
kad jie nebūtų susaistyti ilgą laiką ir kad turėtų teisę atsisakyti sutartinių įsipareigojimų, jei 
neteikiamos arba netinkamai teikiamos sutartyje nurodytos mobiliojo interneto paslaugos.
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Komisijai yra žinoma tai, kad elektroninių ryšio paslaugų teikimo sutartys šiuo metu dažnai 
pasirašomos tam tikram laikotarpiui, o vartotojai turi ribotas galimybes keisti paslaugų 
teikėjus. Komisija atkreipė ypatingą dėmesį į šį faktą peržiūrėdama Universaliųjų paslaugų 
direktyvą, kai neseniai buvo priimtas telekomunikacijų teisės aktų paketas siekiant toliau 
skatinti rinkos konkurencijos veiksnius, kuriuos sukuria galimybė keisti paslaugų teikėjus.
Šiuo atžvilgiu pažymėtina, kad pagal Universaliųjų paslaugų direktyvą valstybių narių 
reikalaujama užtikrinti, kad vartotojų ir elektroninių ryšio paslaugų teikėjų sutartyse būtų 
pateikta tam tikra būtiniausia informacija, taip pat ir nurodytas siūlomas paslaugos kokybės 
lygis, sutarties trukmė ir paslaugų teikimo nutraukimo sąlygos, taip pat kompensavimo ir 
atlyginimo tvarka, kuri būtų taikoma, jei nebūtų pasiektas sutartyje nurodytas paslaugos 
kokybės lygis1.
Būtent valstybės narės turi užtikrinti, kad būtų laikomasi jos nuostatų. Pavyzdžiui, valstybių 
narių prievolė sukurti nebrangias, paprastas ginčų sprendimo neteisminiu būdu procedūras, 
numatyta Universaliųjų paslaugų direktyvos 34 straipsnyje, perkelta į Vokietijos 
Telekommunikationsgesetz (TGK) (telekomunikacijų įstatymo) 47a straipsnį. Ši procedūra 
suteikia vartotojams gal imybę teikti skundus Vokietijos kontrolės institucijai, 
Bundesnetzagentur (BNetzA), kuri sprendžia klausimus dėl sutarčių, tarp jų – dėl mokėjimo 
už paslaugas, kurių sutarto kokybės lygio nebuvo pasiekta.

Priėmus naują telekomunikacijų paketą2, vartotojų teisės dėl sąžiningų sutarčių dar labiau 
sustiprintos, nes ilgiausias galimas sutarties terminas apribotas iki 24 mėnesių, o operatorių 
taip pat reikalaujama siūlyti sudaryti sutartis ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui. Ši 
priemonė sudarys palankesnes sąlygas keisti paslaugų teikėjus, nes vartotojai turės galimybę 
greičiau pakartotinai įvertinti savo paslaugų teikėjo siūlomas alternatyvas, remdamiesi 
asmeniniais kriterijais, tarp jų – paslaugų kokybe, patikimumu ir vartotojų aptarnavimu. Todėl 
Komisija yra įsitikinusi, kad valstybėms narėms į savo teisės aktus visiškai perkėlus naująjį 
telekomunikacijų paketą, vartotojų teisės bus dar labiau sustiprintos ir bus užtikrinta, kad 
vartotojams būtų siūlomos pasirašyti sąžiningos, vartotojų interesus atitinkančios sutartys.
Horizontalieji vartotojų apsaugos teisės aktai, visų pirma Direktyva 1993/13/EEB dėl 
nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais ir Direktyva 2005/29/EB dėl nesąžiningos 
komercinės praktikos, šiuo atveju taip pat galėtų būti taikoma. Direktyva 1993/13/EEB 
siekiama užkirsti kelią dideliam vartotojų ir pardavėjų bei tiekėjų teisių ir pareigų 
neatitikimui. Šis bendras reikalavimas papildomas sąlygų, kurios gali būti vertinamos kaip 
nesąžiningos, sąrašu. Sąlygos, kurias nacionalinis teismas, specializuotas teismas arba 
administracinė institucija įvertina kaip nesąžiningas pagal direktyvą, vartotojams 
neprivalomos. Be to, pagal šią direktyvą tiekėjas privalo savo tipines sąlygas parengti 
paprasta ir suprantama kalba.

Pagal Direktyvą 2005/29/EB komercinės veiklos subjektų reikalaujama tinkamai informuoti 
                                               
1 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų 

gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis (Universaliųjų paslaugų direktyva).
2 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/136/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 
2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir 
paslaugomis, Direktyvą 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių 
sektoriuje ir Reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės 
aktų vykdymą, bendradarbiavimo.



CM\816757LT.doc 3/3 PE441.337v01-00

LT

vartotojus apie pagrindines produkto arba paslaugos savybes. Svarbios informacijos 
nepateikimas, pavyzdžiui, apie trumpiausią paslaugų sutarties trukmę, galėtų būti klaidinimas, 
kuris pagal direktyvą yra uždraustas.

Tačiau tik nacionalinės valdžios institucijos yra kompetentingos vertinti, ar paslaugos teikėjas 
pažeidžia vartotojų teises pagal šias dvi direktyvas.“


