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Temats: Lūgumraksts Nr. 1071/2011, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Sacha 
Simon, par patērētāju aizsardzību telekomunikāciju nozarē

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka zvanītāji, kuri zvana uz balss pastu vai tamlīdzīgu 
atbildēšanas pakalpojumu (Vācijā, piemēram, Mobilbox vai T-Net Box), tādējādi norāda, ka 
viņi cenšas sasniegt izsaukto personu. Ja izsauktā persona ir aktivizējusi Mobilbox vai T-Net 
Box, zvanītājam nav izvēles, vai nu ierakstīt paziņojumu, vai tikai norādīt, ka viņš vēlas runāt 
ar izsaukto personu. Jebkurā gadījumā viņš maksā par savienojumu ar Mobilbox. Agrāk 
izsauktā persona saņēma īsziņu, kas viņu informēja par zvanu. Par šo īsziņu bija jāmaksā. Pēc 
patērētāju protestiem šis ziņojums tika mainīts un ieviesta izvēle, vai nu informēt izsaukto 
personu, vai pārtraukt zvanu. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka zvanīšanas izmaksas uz 
Mobilbox nav pārredzamas un ka viņam nav iespējas izvairīties no šīm izmaksām.
Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka zvanītājiem būtu jādod izvēle starp savienojumu ar 
Mobilbox (maksas) vai zvana pārtraukšanu (bezmaksas). Lūgumraksta iesniedzējs šajā 
saistībā atsaucas uz Komisijas lēmumu par viesabonēšanas tarifiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 17. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 16. martā

Komisijas komentāri

Lūgumraksta iesniedzējs izvirza bažas par to, ka operatori iekasē maksu no saviem klientiem 
par tālruņa zvaniem, kas ir pievienoti balss pastkastītei, pat tad, ja zvanītājam nav nodoma 
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atstāt ziņojumu.
Tiesiskais regulējums attiecībā uz elektroniskajiem sakariem Direktīvas 2002/22/EK, kas 
grozīta ar Direktīvu 2009/136/EK, 21. pantā ietver specifiskus noteikumus par pārredzamības 
prasībām, saskaņā ar kurām valsts pārvaldes iestādes var noteikt par pienākumu operatoriem 
publicēt pārredzamu, atbilstošu un atjauninātu informāciju par piemērojamām cenām un 
tarifiem. Kamēr nepastāv specifiski papildu noteikumi attiecībā uz zvaniem, kas pievienoti 
balss pastkastītes pakalpojumiem, Direktīvas 2009/136/EK 32. apsvērums paredz, ka, 
nosakot, kādu kategoriju izsaukumiem ir vajadzīga informācija par cenām pirms savienojuma, 
valsts regulatīvajām iestādēm būtu pienācīgi jāņem vērā pakalpojumu būtība un cenu 
veidošanās apstākļi, kas uz to attiecas.

Attiecībā uz zvaniem, kas pievienoti balss pastkastītes pakalpojumiem, izsauktajai personai 
parasti ir iespēja deaktivēt balss pastkastītes pakalpojumu. Tāpēc gadījumā, ja izsauktā 
persona balss pastkastītes pakalpojumu saglabā aktivizētu, var uzskatīt, ka izsauktā persona 
vēlas, lai izsaucējs tiktu savienots ar balss pastkastītes pakalpojumu, parasti tas notiek pēc 
noteikta skaita izsaukuma signālu atskaņošanas. Balss pastkastītes pakalpojumi tiek plaši 
izmantoti, un liels skaits abonentu šo pakalpojumu saglabā aktivizētu. Visbeidzot, maksai, kas 
tiek iekasēta par zvanu, kas savienots ar balss pastkastīti, nevajadzētu būt augstākai par zvana 
savienojumu ar izsaukto personu.

Secinājumi
Ņemot vērā iepriekš izklāstīto, Komisija šajā konkrētajā gadījumā nevar palīdzēt lūgumraksta 
iesniedzējam. Ja lūgumraksta iesniedzējam ir nepieciešama sīkāka informācija par 
piemērojamiem noteikumiem Vācijā, viņš var sazināties ar valsts regulatīvo iestādi, 
Bundesnetzagentur1, lai iegūtu papildu informāciju.

                                               
1 Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
Tulpenfeld 4, 53113 Bonna, e-pasts: info@bnetza.de.


