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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0214/2011 της S.M., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
πρόβλημα με την εκτροπή κλήσεων με τον πάροχο τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών TELEKOM στη Γερμανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα είναι γιατρός και εργάζεται στη Γερμανία, τη Γαλλία και σε άλλες χώρες σε 
όλο τον κόσμο. Μέχρι πριν από δύο έτη μπορούσε να κάνει εκτροπή κλήσεων στα τηλέφωνά 
της στη Γερμανία (σταθερό και κινητό) και στα τηλέφωνά της στη Γαλλία χωρίς προβλήματα. 
Αυτή η υπηρεσία διακόπηκε απροειδοποίητα από την TELEKOM χωρίς να 
επανενεργοποιηθεί, προφανώς επειδή η TELEKOM δεν είναι διατεθειμένη να προβεί στις 
απαραίτητες επενδύσεις για να διασφαλίσει τις υπηρεσίες της έναντι επιθέσεων χάκερ. Για 
την αναφέρουσα, η διακοπή της παροχής αυτής της υπηρεσίας προκαλεί σοβαρή ζημία. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 27 Μαΐου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Σεπτεμβρίου 2011.

Η αναφέρουσα υποστηρίζει ότι δεν είναι σε θέση να ρυθμίσει από απόσταση την υπηρεσία 
προώθησης κλήσεων που παρέχεται από τον πάροχο υπηρεσιών τηλεφωνίας της στη 
Γερμανία, ώστε να προωθεί αυτομάτως κλήσεις που προορίζονται για το σταθερό της 
τηλέφωνο προς διεθνείς αριθμούς, συμπεριλαμβανομένων γαλλικών αριθμών. 
Το ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ που αφορά τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στοχεύει να εξασφαλίσει ότι υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών διατίθενται, με την 
οριζόμενη ποιότητα, προς όλους τους τελικούς χρήστες της επικράτειάς τους, ανεξάρτητα 
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από τη γεωγραφική τους θέση και –λαμβανομένων υπόψη των ειδικών εθνικών συνθηκών–
σε προσιτή τιμή. Ειδικότερα, η αναθεωρημένη οδηγία για την καθολική υπηρεσία (οδηγία 
2002/22/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την 2000/136/ΕΚ) προβλέπει ότι τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν την παροχή ενός ορισμένου ελάχιστου συνόλου υπηρεσιών προς όλους τους 
τελικούς χρήστες σε προσιτή τιμή. Η αναθεωρημένη οδηγία προβλέπει επίσης, στο άρθρο 29, 
ότι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να έχουν την αρμοδιότητα να απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις που παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες τηλεφωνίας να διαθέτουν ορισμένες 
πρόσθετες ευκολίες. Αυτές οι διατάξεις που ορίζουν το πεδίο εφαρμογής της καθολικής 
υπηρεσίας εφαρμόζονται στο άρθρο 78 του γερμανικού νόμου περί τηλεπικοινωνιών. 
Ωστόσο, το ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ δεν απαιτεί τη διαθεσιμότητα πρόσθετων ευκολιών, 
όπως η προώθηση κλήσεων, και δεν αφορά το φάσμα των λειτουργιών των υπηρεσιών 
προστιθέμενης αξίας, όπως αυτό το είδος υπηρεσίας. 

Η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να συνδράμει την αναφέρουσα στην παρούσα μεμονωμένη 
υπόθεση. Εάν η αναφέρουσα χρειάζεται περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους 
ισχύοντες κανόνες στη Γερμανία, μπορεί να επικοινωνήσει με τον εθνικό ρυθμιστικό φορέα, 
την ομοσπονδιακή υπηρεσία δικτύων (Bundesnetzagentur)1, για περισσότερες πληροφορίες.

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


