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Betreft: Verzoekschrift 0214/2011, ingediend door S.M. (Duitse nationaliteit), over een 
probleem met het omleiden van telefoonoproepen bij TELEKOM in Duitsland

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster is als arts werkzaam in Duitsland, Frankrijk en elders in de wereld. Tot twee jaar 
geleden kon zij oproepen naar haar Duitse telefoonlijnen (vast en mobiel) zonder problemen 
omleiden naar haar Franse telefoonnummers. TELEKOM heeft deze dienst echter zonder 
waarschuwing geblokkeerd. De dienst is niet opnieuw ingesteld, naar het schijnt omdat 
TELEKOM niet bereid is de nodige investeringen te doen om zijn diensten te beveiligen 
tegen hackers. Indienster ondervindt ernstige nadelen van de intrekking van deze dienst. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 27 mei 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 september 2011.

Indienster stelt dat het voor haar onmogelijk is de doorschakelingsdienst die haar provider in 
Duitsland biedt op afstand in te stellen om oproepen naar haar vaste telefoonlijn automatisch 
door te laten schakelen naar internationale nummers, waaronder Franse nummers.

Het regelgevingsstelsel van de EU voor elektronische communicatiediensten is bedoeld om te 
waarborgen dat elektronische communicatiediensten onder handhaving van de 
gespecificeerde kwaliteit beschikbaar worden gesteld aan alle eindgebruikers op hun 
grondgebied, ongeacht hun geografische locatie, en dit tegen een in het licht van de specifieke 
nationale omstandigheden betaalbare prijs. De Universeledienstrichtlijn 
(Richtlijn 2002/22/EG, zoals gewijzigd door Richtlijn 2009/136/EG) bepaalt met name dat 
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lidstaten het tegen een betaalbare prijs voorzien in een vastgesteld minimumaantal diensten 
voor alle eindgebruikers moeten waarborgen. In artikel 29 bepaalt de herziene richtlijn tevens 
dat de nationale regelgevende instanties de bevoegdheid moeten hebben te kunnen verlangen 
dat alle ondernemingen die openbare telefoondiensten aanbieden een aantal extra faciliteiten 
beschikbaar stellen. Deze bepalingen die de werkingssfeer van de Universeledienstrichtlijn 
definiëren, zijn in hoofdstuk 78 van de Duitse telecommunicatiewet ten uitvoer gelegd.

Het regelgevingsstelsel van de EU vereist echter niet dat er een extra faciliteit zoals 
doorschakeling beschikbaar is en houdt geen bepalingen in over de diverse functies die een 
toegevoegde waarde bieden, zoals dit soort dienst.
De Commissie kan indienster in dit afzonderlijke geval niet helpen. Als indienster meer 
informatie nodig heeft over de regels die in Duitsland gelden, dient zij contact op te nemen 
met de nationale regelgevende instantie, het Bundesnetzagentur1, voor nadere details.

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


