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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1135/2011, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais M. G. G., 
par patērētāju tiesību un līgumu noteikumu pārkāpumiem, ko veica 
interneta pakalpojumu sniedzējs

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs nosoda to, ka interneta pakalpojumu sniedzējs Movistar konsekventi 
nepilda savus līguma noteikumus un ka uzņēmuma tehniskie darbinieki atbildējuši, ka neko 
nevar darīt. Pirmkārt, lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka viņa mājas interneta savienojums 
nekad nav sasniedzis ātrumu, kāds noteikts līgumā. Otrkārt, lūgumraksta iesniedzējs norāda, 
ka pakalpojuma izpildē tiek pieļauti periodiski pārtraukumi. Noslēgumā lūgumraksta 
iesniedzējs apgalvo, ka cenas ir nesamērīgi augstas, jo īpaši salīdzinājumā ar pārējo Eiropu. 
Lūgumraksta iesniedzējs papildina, ka Spānijas ombuds izmeklēja viņa lietu (09012429) un 
secināja, ka šis jautājums neietilpst biroja kompetences jomā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 6. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. maijā

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka interneta pakalpojumu sniedzējs nepilda savus līguma 
noteikumus. Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka viņa mājas interneta savienojums nekad nav 
sasniedzis ātrumu, kāds noteikts līgumā. Viņš arī apgalvo, ka pakalpojuma izpildē tiek 
pieļauti periodiski pārtraukumi. Noslēgumā viņš uzskata, ka interneta pakalpojumu cenas 
Spānijā ir nesamērīgi augstas, jo īpaši salīdzinājumā ar citām dalībvalstīm.

Komisijas apsvērumi 
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Jau pašā sākumā lūgumraksta iesniedzējam jādara zināms, ka Eiropas Komisijai nav tiesību 
iejaukties privātos strīdos. Turklāt jautājumus, kas saistīti ar līgumu izpildi, reglamentē 
dalībvalstu līgumtiesības.

Tomēr ir arī ES tiesību akti, kas varētu attiekties uz lūgumrakstā minētajām darbībām. 

Direktīvā 2005/29/EK par negodīgu komercpraksi1 (Negodīgas komercprakses direktīvā) 
noteikts, ka tirgotājiem jādarbojas atbilstoši prasībām attiecībā uz profesionālās rūpības 
ievērošanu un ka viņi nedrīkst kropļot patērētāju saimniecisko darbību, mudinot patērētājus 
iesaistīties darījumos, kuros tie normālos apstākļos neiesaistītos. Piemēram, patērētāja 
maldināšana par galvenajām īpašībām interneta pakalpojumam, kurus tas grasās iegādāties, jo 
īpaši par interneta savienojuma ātrumu, ir aspekts, ko varētu izvērtēt atbilstoši Negodīgas 
komercprakses direktīvas 6. pantam, kurā ir aizliegtas maldinošas darbības.

Elektronisko sakaru regulējumā Eiropas Savienībā turklāt ir iekļauti vairāki noteikumi, kas 
paredzēti lietotāju tiesību aizsardzībai. Proti, Direktīvas 2002/22/EK par universālo 
pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem 
(Universālā pakalpojuma direktīvas) 20. un 21. pantā ir ietverti nosacījumi, kas attiecas uz 
līgumu noteikumiem un cenu informācijas pārredzamību2.

Šie nosacījumi ir transponēti Spānijas tiesību aktos, jo īpaši ar „Ley General de 
Telecomunicaciones”3 38. pantu, „Real Decreto por el que se aprueba el reglamento sobre 
condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio 
universal y la protección de los usuarios”4 104. un 105. pantu un ar „Real Decreto 899/2009, 
de 22 de mayo, por el que se aprueba la carta de derechos del usuario de los servicios de 
comunicaciones electrónicas”5. Visaptveroša informācija par Spānijas tiesību aktiem, kas 
piemērojami šajā jomā, ir pieejama tīmekļa vietnē 
http://www.usuariosteleco.es/OtrosServicios/Paginas/Legislacion.aspx.

Ja interneta pakalpojumu sniedzējs nespēj sniegt pakalpojumus, kas atbilst līguma slēgšanas 
brīdī solītajai kvalitātei, patērētājs var pieprasīt pakalpojumu sniedzējam kompensāciju, 
piemēram, cenas samazinājumu vai samaksātās naudas atlīdzināšanu. Taču noteikumus par 
kompensāciju pieprasīšanu nepienācīgu pakalpojumu sniegšanas gadījumā reglamentē tikai 
un vienīgi valstu līgumtiesības.

Komisija ir informēta par to, ka daudzi patērētāji saskaras ar problēmām interneta piekļuves 
un interneta pakalpojumu sniegšanas tirgū. Veicot tirgu darbības uzraudzību patērētāju 
interesēs, Komisija pašreiz analizē apstākļus, ar kādiem patērētāji saskaras interneta 
pakalpojumu sniegšanas tirgū. Pētījumā cita starpā tiks apskatīti jautājumi par to, vai interneta 
savienojuma ātrums realitātē atbilst reklamētajam un līgumā noteiktajam ātrumam, jautājumi 
saistībā ar interneta savienojuma pārtraukumiem un patērētāju sliktu apkalpošanu. Tajā tiks 
arī izskatītas sūdzības, kas iesniegtas pakalpojumu sniedzējam un pēc tam arī alternatīvai 
                                               
1  OV L 149, 11.6.2005.
2http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0051:0051:EN:PDF.
3 http://www.boe.es/boe/dias/2003/11/04/pdfs/A38890-38924.pdf
4 http://www.boe.es/boe/dias/2005/04/29/pdfs/A14545-14588.pdf
5 http://www.boe.es/boe/dias/2009/05/30/pdfs/BOE-A-2009-8961.pdf
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strīdu izšķiršanas iestādei, aplūkots jautājums par to, vai patērētāji uzskata, ka to pašreizējais 
interneta pakalpojumu tarifs/pakete ir izdevīgs pirkums, kā arī pētīti iemesli, kādēļ patērētāji 
nepāriet pie cita interneta pakalpojumu sniedzēja. Pēc tam Komisija ierosinās pasākumus
situācijas uzlabošanai.
Attiecībā uz apgalvojumiem par interneta pakalpojumu cenu atšķirībām dažādās ES 
dalībvalstīs jānorāda, ka Eiropas Komisija neiejaucas atsevišķu uzņēmumu cenu politikas 
veidošanā. Cenu atšķirību pamatā var būt īpašu izplatīšanas pasākumu īstenošana un leģitīmi 
mērķi. Tādējādi cenu atšķirības ne vienmēr ir nelikumīgas prakses vai neveiksmīgas tirgus 
darbības/politikas rezultāts.

Secinājums

Atsevišķu uzņēmumu darbības izmeklēšana Savienības tiesību aktu kontekstā galvenokārt ir 
valstu iestāžu un tiesu kompetences joma. 

Komisijai nav izpildes pilnvaru attiecībā uz ekonomikas dalībniekiem, kuri ir pārkāpuši ES 
tiesību aktus patērētāju aizsardzības jomā, un tā nevar izskatīt atsevišķus strīdus starp 
patērētājiem un konkrētiem tirgotājiem, jo tas bieži vien prasa faktu izvērtēšanu.  

Pienākumu neizpildes procedūru saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 
258. pantu Komisija var sākt tikai tad, ja tās rīcībā ir pierādījumi par ES tiesību aktu 
pārkāpumiem no dalībvalsts puses. Šāds pārkāpums var būt ES direktīvas netransponēšana vai 
neatbilstoša transponēšana vai arī administratīva prakse, kas neatbilst ES tiesību aktu 
noteikumiem.

Pienākuma neizpildes procedūra, kas tiek īstenota ES interesēs, ir jānošķir no tiesību 
aizsardzības atsevišķos gadījumos, ko parasti nodrošina valstu tiesas.

Lūgumraksta iesniedzējam tādēļ par šo gadījumu ir jāziņo kādai no valsts patērētāju 
aizsardzības organizācijām (sk. pielikumu) vai Spānijas kompetentajām iestādēm, kuru 
kontaktinformācija sniegta turpmāk tekstā: 

Instituto Nacional del Consumo
Principe de Vergara 54
E-28006 Madrid
Tālr.: +34 91 822 44 00
Tīmekļa vietne: http://www.consumo-inc.es

Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información
División de Atención al Usuario de Telecomunicaciones
Ministerio de Industria, Energía y Turismo
C/ Capitán Haya 41
28071 Madrid
Tālr.: +34 902 446 006 – +34 91 349 46 40
Tīmekļa vietne: http://www.mityc.es/telecomunicaciones/es-ES/Paginas/index.aspx

Ja lūgumraksta iesniedzējs vēlas vērsties „Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y 
para la Sociedad de la Información”, viņš var iesniegt sūdzību arī tiešsaistē tīmekļa vietnē 
http://www.usuariosteleco.es vai arī pieprasīt informāciju, zvanot pa tālruni +33 901 33 66 99 
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vai +34 91 218 42 76.

Šīs iestādes var sniegt arī konsultācijas par to, vai lūgumraksta iesniedzējam ir iespējams 
izmantot patērētāju arbitrāžas sistēmu.

PIELIKUMS

Spānijas Patērētāju un lietotāju aizsardzības padomē pārstāvēto patērētāju aizsardzības 
organizāciju saraksts:

Unión de Consumidores de España (UCE)
Adrese: C/ Silva 6- 4° B, E-28013 Madrid
Tālr.: + 34 91 548 40 45
Fakss: + 34 91 548 00 10
E-pasts: uce@uce.org
Tīmekļa vietne: www.uce.org

Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)
Adrese: C/ Albarracín 21, E-28037 Madrid
Tālr.: +34 913 000 045
Fakss: +34 917 543 870
Tīmekļa vietne: www.ocu.org

Asociación General de Consumidores (ASGECO)
Adrese: Plaza de Navafría, 3 bajos, E-28027 Madrid
Tālr.: + 34 91 405 36 11/ 36 98
Fakss: + 34 91 405 39 97
E-pasts: asgeco@asgeco-unccue.org
Tīmekļa vietne: www.asgeco.org

Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE) (Finanšu pakalpojumi)
Adrese: Gavin, 12 (local), E-50001 Zaragoza
Tālr.: + 34 97 639 00 60
Fakss: + 34 97 639 01 99
E-pasts: aicar.adicae@adicae.net
Tīmekļa vietne: www.adicae.net

Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) (Reklāma un komerciāli paziņojumi)
Adrese: C/Cavanilles 29 6°B, E-28007 Madrid
Tālr.: +34 91 501 28 19
Fakss: +34 91 501 87 66
E-pasts: auc@auc.es
Tīmekļa vietne: www.auc.es

Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios
(HISPACOOP)
Adrese: Via Laietana, 59, 3°, 1, E-08003 Barcelona
Tālr.: + 34 94 621 12 14
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Fakss: + 34 94 621 12 47
E-pasts: hispacoop@hispacoop.es
Lapa 6/13
2010. gada jūlijs
Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa Consumidores y Usarios 
(CEACCU)
Adrese: C/ San Bernardo 97-99 2° F Edificio Colombina, E-28015 Madrid
Tālr.: + 34 91 594 50 89
Fakss: + 34 91 594 51 24
E-pasts: ceaccu@ceaccu.org
Tīmekļa vietne: www.ceaccu.org

Federación de Usuarios y Consumidores Independientes (FUCI)
Adrese: C/ Joaquin Costa 61, entreplanta, derecha, E-28002 Madrid
Tālr.: + 34 91 564 01 18
Fakss: + 34 91 562 83 55
E-pasts: fuciest@hotmail.com

Federación Unión Civica Nacional de Consumidores y Amas de Casa (UNAE)
Adrese: Villanueva, 8, 3°, E-28001 Madrid
Tālr.: + 34 91 575 72 19
Fakss: + 34 91 575 13 09

Confederación de consumidores y usuarios (CECU)
Adrese: Mayor, 45 - 2°, E-28013 Madrid
Tālr.: + 34 91 364 13 84 / 541 07 22
Fakss: + 34 91 366 90 00
E-pasts: cecu@cecu.es
Tīmekļa vietne: www.cecu.es

Consumidores en Acción (FACUA)
Adrese: Bécquer, 28, E-41002 Sevilla
Tālr.: + 34 954 90 90 90


