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1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs aicina ieviest kompensācijas shēmu — analoģisku tai, kāda 
paredzēta par lidojumu kavēšanos, — par kavēšanos, ko rada telekomunikāciju sniedzēji 
saistībā ar numuru pārnešanu. Principā viņiem ir pienākums veikt numuru pārnešanu vienas 
dienas laikā. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Vācijā nav iespējams, izmantojot juridiskas 
darbības, piespiest telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju veiksmīgi pabeigt numura 
pārnešanu, kas ir sākta. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja teikto efektīva kompensēšanas 
shēma varētu būtu vienīgais veids, kā piespiest telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējus 
izstrādāt un īstenot nekļūdīgas procedūras numuru pārnešanai. Lūgumraksta iesniedzējs 
uzskata, ka šim nolūkam ir vajadzīgi Eiropas noteikumi. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 23. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 28. augustā

Komisijas apsvērumi

Lūgumraksta iesniedzējs jautā, vai ir iespējams Eiropas mērogā izveidot kompensācijas 
shēmu attiecībā uz numuru pārnešanas kavējumu gadījumiem.
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Pārskatītajos ES telesakaru noteikumos pastiprinātas attiecīgās prasības saistībā ar patērētāju 
tiesībām pārnest numurus un atbilstošajiem valstu regulatīvo iestāžu un uzņēmumu 
pienākumiem šajā jautājumā. Dalībvalstīm jānodrošina, ka šīs tiesības un pienākumi tiek 
ievēroti. Vācija transponējusi pārskatītos ES telesakaru noteikumus valsts tiesību aktos1. 
Atbilstīgi Universālā pakalpojuma direktīvas2 30. panta 4. punktam numurus pārnes pēc 
iespējas ātrāk, un dalībvalstis nodrošina, ka paredzētas piemērotas sankcijas uzņēmumiem, 
tostarp pienākums izmaksāt abonentiem kompensāciju numuru pārnešanas pārkāpumu vai 
kavējumu gadījumā. Saskaņā ar šo noteikumu dalībvalsts pienākumus ir valsts mērogā 
izstrādāt atbilstošus tiesiskus instrumentus, kas pieļautu kompensāciju izmaksu abonentiem. 

Tāpēc Komisija uzskata, ka Universālā pakalpojuma direktīvas 30. panta 4. punkts ir 
piemērots un pietiekams, lai risinātu jautājumu par patērētāju tiesībām šajā saistībā.

Vācijas telesakaru likuma (VTL) 46. panta 2. punktā noteikta kompensāciju izmaksa gala 
lietotājiem operatora maiņas kavējumu gadījumā. Komisija rūpīgi uzraudzīs, kā šie noteikumi 
tiek īstenoti. 

Secinājums

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisijai nevar palīdzēt lūgumraksta iesniedzējam šajā 
atsevišķajā gadījumā. Lūgumraksta iesniedzējam jāsazinās ar Vācijas regulatīvo iestādi 
BNetzA3, kura ir pilnvarota palīdzēt viņam saistībā ar viņa patērētāju tiesībām saskaņā ar 
Vācijas tiesību aktiem.

Neatkarīgi no iepriekš minētā Komisija pabeidz ierosināto pasākumu apkopojumu, lai 
izveidotu telesakaru vienoto tirgu. Augsti patērētāju aizsardzības standarti ir svarīgs vienotā 
tirgus faktors, un Komisija cita starpā izvērtē ierosinājumus, kas uzliktu uzņēmumiem, kuri 
kavē operatora maiņu, pienākumu izmaksāt kompensāciju gala lietotājiem, kas piedzīvojuši 
šādu kavējumu.
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