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EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

6.9.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0214/2011, внесена от S.M., с германско гражданство, относно 
проблем с прехвърляне на телефонни обаждания от оператора TELEKOM 
в Германия

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията е лекарка, която работи в Германия, във Франция и по 
света. Допреди две години тя е могла безпроблемно да отклонява към френските си 
номера телефонни обаждания към германските си телефонни линии (фиксирани и 
мобилни). Тази услуга е била блокирана без предупреждение от оператора TELEKOM и 
не е била възстановена, очевидно поради факта, че TELEKOM не е готов да направи 
необходимата инвестиция, за да защити своите услуги срещу хакери. За вносителката 
на петицията това оттегляне на услугата е причина за значителни загуби.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 27 май 2011 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 6 септември 2011 г.

Вносителката на петицията заявява, че вече не може да изменя от разстояние опциите 
на услугата за пренасочване на обаждания, която й е предоставена от нейния мобилен 
оператор в Германия, така че обажданията към фиксирания й номер автоматично да се 
пренасочват към международни номера, включително и френски номера.
Регулаторната рамка на ЕС за електронните съобщителни услуги има за цел да 
гарантира, че електронните съобщителни услуги са на разположение с качество, 
изрично уточнено за всички крайни потребители на тяхната територия, независимо от 
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географското им местоположение, и на поносима цена в контекста на специфичните 
национални условия. По-специално, съгласно преразгледаната Директива за 
универсалната услуга (Директива 2002/22/ЕО, изменена от Директива 2000/136/ЕО) 
държавите-членки следва да гарантират предоставянето на определен минимум от 
услуги на всички крайни потребители на поносима цена. В член 29 преразгледаната 
директива също така постановява, че националните регулаторни органи трябва да имат 
правомощието да изискват от предприятията, предоставящи обществени телефонни 
услуги, да предоставят допълнителни възможности. Тези разпоредби, определящи 
обхвата на универсалната услуга, са приложени в §78 от германския закон за 
далекосъобщенията.

Въпреки това, регулаторната рамка на ЕС не изисква предоставянето на допълнителни 
възможности, като пренасочване на телефонни обаждания например, и не се отнася за 
функциите, свързани с услуги с добавена стойност, каквато е този вид услуга.
Комисията не е в позиция да помогне на вносителката на петицията в този отделен 
случай. Ако вносителката се нуждае от повече сведения относно приложимите в 
Германия правила, то тя би могла да се обърне към националния регулаторен орган –
Bundesnetzagentur1.
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