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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1444/2009, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgā Dagmar 
Villhauer, par viņas problēmām ar interneta pakalpojumu sniedzēju

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja noslēdza mobilā interneta pakalpojumu līgumu ar uzņēmumu O2 uz 
diviem gadiem. Viņa sūdzas, ka viņas pieprasītais interneta savienojums ir ārkārtīgi lēns un ka 
nav pieejams solītais drošais un adekvātais savienojums. Viņas lūgums nodrošināt lielāku 
elastīgumu un pirmstermiņa līguma izbeigšanu tika noraidīts. Lūgumraksta iesniedzēja 
uzskata, ka ir netaisnīgi, ka viņai jāmaksā par pakalpojumu, kuru viņa nesaņem. Viņa uzskata, 
ka šādi līgumi, kā arī citu uzņēmumu piedāvātie līgumi neatbilst patērētāju interesēm, un lūdz 
Eiropas Parlamentu nodrošināt Eiropas patērētāju interesēm atbilstošus un taisnīgus līgumus.

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 11. maijā

„Lūgumraksta iesniedzēja norāda uz Vācijas operatora nodrošinātajām „mobilās tīklklejošanas 
kartēm” (mobilais internets, ko nodrošina ar GPRS/EDGE/UMTS karti un līdzīgām 
tehnoloģijām) un faktu, ka netiek nodrošināta minimāla pakalpojuma kvalitāte un to, ka 
mobilā interneta pakalpojumu sniedzēji nepiedāvā patērētājiem līgumus, kas atbilstu viņu 
interesēm. Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka patērētājiem būtu jāgarantē taisnīgi līgumi, lai 
viņi nebūtu saistīti uz ilgiem laika posmiem un lai viņiem būtu tiesības atkāpties no 
līgumsaistībām gadījumā, ja netiek sniegti līgumā paredzētie mobilā interneta pakalpojumi vai 
ja šādi pakalpojumi netiek sniegti atbilstoši.
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 Komisijai ir zināms, ka pašreiz līgumi par elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanu 
bieži tiek slēgti uz laiku, kas patērētājiem sniedz ļoti ierobežotas iespējas mainīt pakalpojumu 
sniedzēju. Komisija ir pievērsusi īpašu uzmanību šim faktam, pārskatot Universālo 
pakalpojumu direktīvu, nesen pieņemtās telekomunikāciju paketes kontekstā, lai turpmāk 
veicinātu konkurētspējīgu tirgus konjunktūru, ko radītu iespēja mainīt pakalpojuma 
sniedzējus.

Šai saistībā jānorāda, ka pašreizēja Universālā pakalpojumu direktīva uzliek par pienākumu 
dalībvalstīm nodrošināt noteikta informācijas apjoma iekļaušanu līgumos starp patērētājiem 
un elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem, tai skaitā piedāvātos pakalpojuma kvalitātes 
līmeņus, līguma darbības ilgumu un pakalpojumu pārtraukšanas noteikumus, kā arī 
kompensācijas un atlīdzības noteikumus, kas piemērojami, ja līgumā iekļautie pakalpojuma 
kvalitātes līmeņi nav ievēroti.1

Dalībvalstīm ir jānodrošina, lai līgumos ietvertie noteikumi tiktu ievēroti. Piemēram, prasība 
dalībvalstīm nodrošināt lētas un vienkāršas ārpustiesas procedūras neatrisinātu strīdu 
izšķiršanai, kā noteikts Universālo pakalpojumu direktīvas 34. pantā, ir transponēta Vācijas 
Telekommunikationsgesetz (Telekomunikāciju likums) 47. panta a) punktā. Šī procedūra 
sniedz patērētājiem iespēju vērsties ar savām sūdzībām pie Vācijas regulatora 
Bundesnetzagentur (BNetzA), lai risinātu no līgumattiecībām izrietošos jautājumus, tai skaitā
norēķināšanos par pakalpojumiem, kuriem netika nodrošināts noteiktais pakalpojumu 
kvalitātes līmenis. 

Ar nesen pieņemto telekomunikāciju paketi2 patērētāju tiesības attiecībā uz taisnīgiem 
līgumiem tiek pastiprinātas, ierobežojot maksimālo līgumu darbības termiņu līdz 
24 mēnešiem, vienlaikus arī pieprasot operatoriem piedāvāt līgumus uz laiku, kas nepārsniedz 
12 mēnešus. Šī kārtība turpmāk veicinās pakalpojumu sniedzēju maiņu, jo patērētājiem būs 
iespēja daudz ātrāk pārvērtēt savu pakalpojumu sniedzēju risinājumus, pamatojoties uz 
personiskiem kritērijiem, tai skaitā pakalpojuma kvalitāti, uzticamību un klientu apkalpošanu. 
Tādēļ Komisija ir pārliecināta, ka jaunā telekomunikāciju pakete, tiklīdz tā būs pilnībā 
transponēta dalībvalstīs, turpmāk nostiprinās patērētāju tiesības un nodrošinās, ka patērētājiem 
tiek piedāvāti taisnīgi un to interesēm atbilstoši līgumi. 
Horizontālie patērētāju tiesību aizsardzības akti, īpaši Direktīva 1993/13/EEK par negodīgiem 
noteikumiem patērētāju līgumos un Direktīva 2005/29/EK par negodīgu komercpraksi, arī 
varētu būt piemērojami šajā gadījumā. Direktīvas 1993/13/EEK mērķis ir novērst ievērojamu 
nelīdzsvarotību patērētāju tiesībās un pienākumos, no vienas puses, un pārdevēju un 
piegādātāju tiesībās un pienākumos, no otras puses. Šo vispārējo prasību papildina saraksts ar 
noteikumiem, kurus var uzskatīt par negodīgiem. Noteikumi, kurus valsts tiesa, tribunāls vai 
administratīva varas iestāde atzinusi par negodīgiem saskaņā ar direktīvu, nav saistoši 
patērētājiem. Turklāt direktīva uzliek par pienākumu piegādātājam sagatavot standarta 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīvas 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un 

lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem (Universālā pakalpojuma 
direktīva) 20. pants.

2 Eiropas Parlamenta 2009. gada 25. novembra Direktīva 2009/136/EK, ar ko groza Direktīvu 2002/22/EK par 
universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem, 
Direktīvu 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju 
nozarē un Regulu (EK) Nr. 2006/2004 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu 
īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā.
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noteikumus un nosacījumus vienkāršā un skaidri saprotamā valodā. 

Direktīva 2005/29/EK paredz, ka tirgotājiem pienācīgi jāinformē patērētāji par produkta vai 
pakalpojuma galvenajām īpašībām. Svarīgas informācijas noklusējums, kā, piemēram, 
pakalpojuma līguma minimālais darbības ilgums, varētu būt maldinoša aizliegta 
komercprakse saskaņā ar šo direktīvu

Tomēr tikai valsts varas iestādes ir kompetentas izvērtēt, vai pakalpojuma piegādātājs pārkāpj 
patērētāju tiesības, kas izriet no šīm divām direktīvām.”


