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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0214/2011, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgā S. M., 
par problēmu ar zvanu pāradresēšanu no TELEKOM operatora Vācijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja ir ārste, kas strādā Vācijā, Francijā un visā pasaulē. Vēl pirms 
diviem gadiem viņa bez problēmām varēja pāradresēt zvanus no savām Vācijas tālruņa zvanu 
līnijām (fiksētās un mobilās) uz viņas Francijas tālruņa numuriem. Operators TELEKOM
bloķēja šo pakalpojumu bez brīdinājuma, un tas nav atjaunots, acīmredzot tādēļ, ka 
TELEKOM nav gatavs veikt ieguldījumus, kas nepieciešami, lai aizsargātu savus 
pakalpojumus pret hakeriem. Lūgumraksta iesniedzējai šā pakalpojuma atcelšana rada būtisku 
kaitējumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 27. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 6. septembrī

Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka viņa nespēj no attālas atrašanās vietas veikt Vācijas 
telefonu pakalpojumu sniedzēja nodrošinātā izsaukumu pāradresēšanas pakalpojuma 
konfigurāciju, lai uz viņas fiksēto telefona numuru adresētie izsaukumi tiktu automātiski 
pāradresēti uz starptautiskiem numuriem, tostarp Francijas numuriem.

ES tiesiskā regulējuma elektroniskās komunikācijas pakalpojumu jomā mērķis ir nodrošināt, 
ka elektroniskās komunikācijas pakalpojumi ir pieejami noteiktā kvalitātē visiem tiešajiem 
lietotājiem to teritorijā neatkarīgi no to ģeogrāfiskās atrašanās vietas un — konkrēto valsts 
nosacījumu kontekstā — par pieņemamu cenu. Turklāt pārskatītā Universālā pakalpojuma 
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direktīva (Direktīva 2002/22/EK, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2000/136/EK) paredz, 
ka dalībvalstis nodrošina noteiktu obligāto pakalpojumu komplektu visiem tiešajiem 
lietotājiem par pieņemamu cenu. Pārskatītā direktīva 29. pantā arī paredz, ka valsts 
regulatīvās iestādes var pieprasīt uzņēmumiem, kas nodrošina publiskos telefonu 
pakalpojumus, lietotājiem padarīt pieejamas dažas papildu iespējas. Šie noteikumi, kas nosaka 
universālā pakalpojuma darbības jomu, ir īstenoti Vācijas Telekomunikāciju likuma 78. pantā.

Tomēr saskaņā ar ES tiesisko regulējumu nav nepieciešams padarīt pieejamas tādas papildu 
iespējas kā izsaukumu pāradresācija, turklāt tas neattiecas uz tādu pievienotās vērtības 
pakalpojumu darbību jomu kā šis attiecīgais pakalpojums.
Komisija šajā konkrētajā gadījumā nevarēs palīdzēt lūgumraksta iesniedzējai risināt šo 
jautājumu. Ja lūgumraksta iesniedzējai ir nepieciešama sīkāka informācija par piemērojamiem 
noteikumiem Vācijā, viņa var sazināties ar valsts regulatīvo iestādi, Bundesnetzagentur1, lai 
iegūtu papildu informāciju.

                                               
1 Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas,
Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
Tulpenfeld 4
53113 Bonn
E-pasts: poststelle@bnetza.de


