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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0214/2011 dėl problemų nukreipiant skambučius Vokietijos 
TELEKOM operatoriui, kurią pateikė Vokietijos pilietė S. M.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja yra Vokietijoje, Prancūzijoje ir visame pasaulyje dirbanti gydytoja. Ji 
galėdavo be jokių problemų nukreipti į Vokietijos fiksuotojo ir judriojo ryšio telefono linijas 
skambinančių asmenų skambučius į jai Prancūzijoje suteiktą telefono numerį, tačiau 
pastaruosius dvejus metus ji to daryti nebegali. TELEKOM operatorius be įspėjimo blokavo 
šią paslaugą ir neatnaujino jos teikimo, matyt, todėl, kad TELEKOM neketina atlikti 
investicijų, kurios būtinos norint apsaugoti paslaugas nuo programišių. Peticijos pateikėja dėl 
minėtos paslaugos nutraukimo patyrė didelę žalą. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. gegužės 27 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. rugsėjo 6 d.

„Peticijos pateikėja tvirtina, kad ji negali nuotoliniu būdu konfigūruoti savo telefono paslaugų 
teikėjo Vokietijoje teikiamos skambučių peradresavimo paslaugos, kad skambučiai į jos 
fiksuoto telefono numerį būtų automatiškai nukreipiami į tarptautinius numerius, tarp jų į 
Prancūzijoje turimą numerį. 

ES elektroninių ryšių paslaugų reglamentavimo sistema siekiama užtikrinti, kad nurodytos 
kokybės elektroninių ryšių paslaugos būtų teikiamos visiems galutiniams paslaugų gavėjams 
jų teritorijoje, neatsižvelgiant į geografinę vietą ir, atsižvelgus į konkrečias nacionalines 
sąlygas, prieinama kaina. Visų pirma peržiūrėtoje Universaliųjų paslaugų direktyvoje 
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(Direktyva 2002/22/EB, iš dalies pakeista Direktyva 2000/136/EB), nustatyta, kad valstybės 
narės užtikrina apibrėžto minimalaus paslaugų rinkinio teikimą visiems galutiniams paslaugų 
gavėjams prieinama kaina. Peržiūrėtoje direktyvoje taip pat nustatyta (29 straipsnyje), kad 
nacionalinės reguliavimo institucijos turi turėti galimybę reikalauti, kad viešąsias telefono 
ryšio paslaugas teikiančios įmonės suteiktų galimybę naudotis papildomomis priemonėmis. 
Šios nuostatos, kuriomis apibrėžiama Universaliųjų paslaugų direktyvos taikymo sritis, 
įgyvendinamos Vokietijos telekomunikacijų įstatymo 78 straipsniu. 
Vis dėlto ES reglamentavimo sistemoje nereikalaujama suteikti galimybę naudotis tokiomis 
papildomomis priemonėmis kaip skambučių peradresavimas ir į ją neįtrauktos įvairios 
pridėtinės vertės paslaugų funkcijos, pvz., kaip tokio pobūdžio paslauga. 

Šiuo konkrečiu atveju Komisija negali padėti peticijos pateikėjai. Jei peticijos pateikėjai reikia 
išsamesnės informacijos apie Vokietijoje taikytinas taisykles, dėl papildomos informacijos ji 
turėtų kreiptis į nacionalinę reguliavimo instituciją – Bundesnetzagentur1.“

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


