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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0214/2011 af S.M., tysk statsborger, om et problem med 
viderestilling af samtaler hos TELEKOM-operatøren i Tyskland

1. Sammendrag

Andrageren er læge og arbejder i Tyskland, Frankrig og resten af verden. Indtil for to år siden 
kunne hun stille samtaler til sine tyske telefonforbindelser (fastnet og mobil) videre til sine 
franske numre uden problemer. Denne tjeneste blev blokeret af operatøren TELEKOM uden 
varsel og er ikke blevet retableret, da TELEKOM tilsyneladende ikke er indstillet på at 
foretage de nødvendige investeringer for at beskytte tjenesterne mod hackere. For andrageren 
er den nedlæggelse af en tjeneste årsag til betydelig skade. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 27. maj 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 6. september 2011.

"Andrageren hævder, at hun fra en anden lokalitet ikke kan konfigurere omstillingstjenesten 
fra sin telefonudbyder i Tyskland, så den automatisk viderestiller opkald til hendes 
fastnetnummer til internationale numre, herunder franske numre. 

EU-reglerne for elektroniske kommunikationstjenester har til formål at sikre, at elektroniske 
kommunikationstjenester udbydes i den specificerede kvalitet til alle slutbrugere på deres 
område uanset geografisk placering, samt til en rimelig pris under hensyn til specifikke 
nationale forhold. Navnlig fastsætter det reviderede forsyningspligtdirektiv (direktiv 
2002/22/EF, som ændret ved 2000/136/EF), at medlemsstaterne skal sikre, at et defineret 
minimum af tjenester udbydes til alle slutbrugere til priser, der er overkommelige for 
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forbrugerne. Det reviderede direktiv fastsætter også, i artikel 29, at de nationale 
tilsynsmyndigheder skal have beføjelse til at kræve, at virksomheder, som udbyder offentligt 
tilgængelige telefontjenester, skal gøre visse supplerende faciliteter tilgængelige. Disse 
bestemmelser definerer forsyningspligtens omfang og er gennemført i § 78 i den tyske lov om 
telekommunikation. 
EU-bestemmelserne kræver imidlertid ikke, at en supplerende facilitet som viderestilling af 
opkald skal gøres tilgængelig, og de omhandler ikke de forskellige funktioner for ekstra 
tjenester, såsom denne form for tjeneste. 

Kommissionen kan således ikke hjælpe andrageren i denne individuelle sag. Hvis andrageren 
har brug for mere detaljerede oplysninger om de gældende regler i Tyskland, kan hun 
kontakte den nationale tilsynsmyndighed Bundesnetzagentur1."

                                               
1 Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas,
Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
Tulpenfeld 4
53113 Bonn


