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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1243/2007, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais S. M., par 
maksu, ko uzlikuši Itālijas mobilo tālruņu pakalpojumu sniedzēji

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda uz maksājumu noteikšanas haosu saistībā ar mobilo tālruņu 
pakalpojumu sniedzējiem Itālijā. Kopš pārnesamības ieviešanas, vairs nav iespējams pēc 
zvanītāja numura noteikt, kuru tālruņu pakalpojumu sniedzēju zvanītājs izmanto.
Pakalpojumu sniedzēji arī zvana laikā skaidri nenorāda, pie kura pakalpojuma sniedzēja tīkla 
zvanītājs ir pieslēdzies. Ja zvanītāja pakalpojuma sniedzējs nav zināms, zvana saņēmējs nevar 
zināt ne pakalpojuma sniedzēja uzlikto samaksu, nedz arī summu, ko viņam par šo zvanu 
noteiks paša zvanītāja pakalpojumu sniedzējs. Mobilo tālruņu sakaru pakalpojumu sniedzēji 
tādējādi var iekasēt lielas likmes par savienojuma izveidi ar citu pakalpojuma sniedzēju 
tīkliem. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata to par krāpšanas veidu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 28. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 26. septembrī.

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka patērētājiem Itālijā trūkst informācija par mobilo tālruņu 
zvanu izmaksām. Īpaši lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par to, ka pakalpojuma sniedzēji 
konkrēta zvana laikā skaidri nenorāda, pie kura pakalpojuma sniedzēja tīkla zvanītājs ir 
pieslēdzies. Tā rezultātā patērētājs nevar pārbaudīt, vai tiek noteikta pareiza samaksa par 
zvaniem.

Maksa par mobilo sakaru zvaniem (no fiksēto vai mobilo tālruņu tīkliem) var būtiski atšķirties 
atkarībā no šādiem nosacījumiem:

1) no zvanītāja abonētā tarifa plāna/līguma veida (gan fiksētā, gan mobilā tālruņa tīkla 
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abonentiem);

2) no numura, uz kuru zvana - vai tas pieder tam pašam operatoram, no kura tīkla tiek zvanīts 
(zvani tīkla ietvaros un ārpus tā);

3) maksas, kādu mobilā tīkla operators iekasē par savienojuma pabeigšanu savā tīklā 
(gadījumos, kad tiek zvanīts no fiksētā tālruņa tīkla vai no cita mobilā tālruņa tīkla).

Iepriekšminēto trīs nosacījumu iespējamās kombinācijas ir neskaitāmas, tādēļ lietotāju maksas 
par mobilo tālruņu zvaniem var ievērojami atšķirties. Piemēram, Itālijā četriem mobilo sakaru 
operatoriem vidēji ir 10 dažādi tarifu plāni un katram no tiem ir atšķirīgas maksas par 
zvaniem uz fiksēto tālruņu tīklu, uz to pašu mobilo tālruņu tīklu un uz kādu no trim citiem 
mobilo sakaru operatoru tīkliem.
Turklāt numura pārnesamība ir radījusi situāciju, ka pēc koda numura (pirmie cipari), kuru 
sākotnēji ietvēra numuru piešķiršanas plānā valsts līmenī, vairs nevar noteikt piederību kādam 
mobilo sakaru operatoram.

Lūgumraksta iesniedzēja ierosināto tarifu pārredzamības jautājumu var sadalīt divos 
atšķirīgos punktos: 1) tarifu pārredzamība, kas kopumā tiek sniegta patērētājiem;
2) informācija par pašreizējām zvanu izmaksām uz mobilo sakaru tīkliem.
Attiecībā uz pirmo punktu, saskaņā ar Universālo pakalpojumu direktīvas 21. pantu 
dalībvalstīm jānodrošina tas, ka lietotājiem un patērētājiem ir pieejama pārskatāma un 
atjaunināta informācija par pakalpojumu cenām un tarifiem. Turklāt, tā kā Universālo 
pakalpojumu direktīva paredz obligāto noteikumu kopumu patērētāju aizsardzībai (skat. 30. 
un 49. apsvērumu un Universālo pakalpojumu direktīvas 20., 21. un 22. pantu), dalībvalstis, 
lai risinātu izveidojušos situāciju tirgū, var uzlikt papildu saistības patērētāju aizsardzībai 
valsts līmenī atbilstīgi Kopienas tiesību aktiem.

Itālija ir pienācīgi transponējusi Universālo pakalpojumu direktīvu attiecībā uz tarifu 
caurredzamību - operatoriem, kuri sniedz fiksēto vai mobilo sakaru pakalpojumus, ir jāsniedz 
lietotājiem skaidra un atjaunināta informācija par tarifiem līgumu slēgšanas brīdī, kā arī 
jāpublicē attiecīgā informācija savās tīmekļa vietnēs. Informācija jāsniedz atbilstoši standarta 
paraugam, ko noteikusi valsts regulatīvā iestāde (AGCOM). No AGCOM tīmekļa vietnes 
izveidotas arī saites uz operatoru tīmekļa vietnēm par tarifiem 
(www.agcom.it/operatori/operatori_tariffe.htm).
Otrais punkts attiecas uz to, ka patērētājs, nezinot, uz kuru tīklu viņš zvana un tādēļ nevarot 
noteikt, vai tas ir zvans tīkla ietvaros vai uz citu tīklu, nevar aprēķināt attiecīgā zvana 
izmaksas, vadoties pēc vispārējās informācijas par tarifiem. Turklāt „zvana laikā” viņš 
nesaņem nekādu informāciju par katra konkrētā zvana pašreizējām izmaksām.
Kamēr nav radīts ES tiesiskais regulējums par konkrētiem obligātiem caurredzamības 
pasākumiem attiecībā uz zvaniem uz pārnestajiem numuriem, mobilo sakaru operatori 
papildus valsts vai nozares pašreglamentējošajiem pasākumiem radījuši mehānismus, lai 
palielinātu patērētāju caurredzamību par mobilo tālruņu zvaniem.
Piemēram, Beļģijā lietotāji no galvenā mobilā tīkla operatora saņem „balss signālu”, ja tiek 
veikti zvani uz citu tīklu. Itālijā lietotāji var saņemt informāciju par konkrēta mobilā tālruņa 
pieslēgumu, zvanot uz speciālu bezmaksas tālruņa numuru (412.116). Ja dalībvalstis uzskata 
par nepieciešamu risināt specifiskus jautājumus, tās var noteikt konkrētas saistības saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktiem.

Lūgumraksta iesniedzējs norāda arī uz iespējamu krāpniecību, jo operatori var iekasēt 
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„augstas likmes par savienojumu ar citiem operatoriem”.

Jautājums (kas jau iepriekš risināts) ir par tarifu pārredzamību pirms zvanu veikšanas un par 
beigu pārbaudi izmaksām katram veiktajam zvanam uz mobilo tālruņu numuriem. Šajā sakarā 
jāatzīmē, ka daudzi mobilo sakaru operatori Itālijā dod iespēju priekšapmaksas karšu 
lietotājiem uzzināt par atlikušo kredītu pēc katra zvana. Šī pakalpojuma izmantošana ir 
bezmaksas. Turklāt operatoriem jāievēro AGCOM reglamentējošo pasākumu prasības 
attiecībā uz pakalpojumu kvalitāti, ieskaitot rēķinu izrakstīšanu.

Tomēr Komisija ir informēta par to, ka patērētāji var saskarties ar situāciju, ka tarifi un citi 
telekomunikācijas pakalpojumu noteikumi nav viņiem pilnīgi pārredzami. Tādēļ priekšlikumi 
grozīt pašreizējo elektroniskās komunikācijas regulējumu, ko Komisija pieņēmusi 2007. gada 
13. novembrī1 un kuri pašlaik tiek apspriesti ar Eiropas Parlamentu un Padomi, ietver papildu 
garantijas šajā sakarā. Priekšlikumos īpaši skaidrots, ka informācijai par cenām jābūt 
publicētai viegli pieejamā formā. Kā papildu aizsardzības pasākumu var pieprasīt sniegt 
informāciju par tarifiem pirkšanas laikā un vietā, lai nodrošinātu pilnīgu patērētāju 
informēšanu par maksas noteikšanas nosacījumiem.

                                               
1 COM(2007)696 galīgā redakcija. Ziņojums par rezultātu ES tiesiskā regulējuma pārskatam elektroniskajiem 
komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem saskaņā ar Direktīvu Nr. 2002/21/EK un 2007. gada reformas 
priekšlikuma kopsavilkums.


