
CM\876878PL.doc PE472.150v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji
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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0214/2011, którą złożyła S.M. (Niemcy) w sprawie problemu 
z przekierowaniem połączeń u operatora TELEKOM w Niemczech

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję jest lekarką, która pracuje w Niemczech, we Francji i na całym świecie. 
Jeszcze dwa lata temu mogła ona bez żadnych problemów przekierować połączenia 
z niemieckich linii telefonicznych (stacjonarnych i komórkowych) na numery francuskie. 
Operator TELEKOM bez ostrzeżenia zablokował tę usługę. Nie została ona przywrócona, 
ponieważ TELEKOM nie jest najwyraźniej przygotowany na inwestycje niezbędne do 
ochrony swoich usług przed hakerami. Takie anulowanie usługi powoduje dla składającej 
petycję znaczące szkody. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 27 maja 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 6 września 2011 r.

Składająca petycję twierdzi, że nie jest w stanie zdalnie skonfigurować usługi przekazywania 
połączeń świadczonej przez usługodawcę w Niemczech, tak aby połączenia przychodzące 
były automatycznie przekazywane z jej stałego numeru telefonu na numery międzynarodowe, 
w tym numery francuskie. 

Ramy regulacyjne UE dotyczące usług komunikacji elektronicznej mają na celu zapewnienie, 
aby usługi te były dostępne w określonej jakości dla wszystkich użytkowników końcowych 
na ich terytorium, niezależnie od miejsca, oraz po cenie przystępnej w świetle określonych 
warunków krajowych. W szczególności, zgodnie ze zmienioną dyrektywą o usłudze 
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powszechnej (dyrektywa 2002/22/WE zmieniona dyrektywą 2009/136/WE), państwa 
członkowskie powinny zagwarantować wszystkim użytkownikom końcowym dostęp do 
określonego minimalnego zestawu usług po przystępnej cenie. Ponadto zgodnie z art. 29 
zmienionej dyrektywy krajowe organy regulacyjne muszą być uprawnione do nakładania 
warunków świadczenia usług dodatkowych w ramach dostępnych publicznie usług 
telekomunikacyjnych. Takie warunki określające zakres usługi powszechnej zawarte są 
w § 78 niemieckiej ustawy o telekomunikacji. 
Ramy regulacyjne UE nie zawierają jednak wymogów dotyczących dostępności dodatkowych 
usług takich jak przekazywanie połączeń i nie obejmują zakresu usług dodanych, np. usługi 
tego typu. 

Komisja nie jest w stanie pomóc składającej petycję w tej indywidualnej sprawie. Jeśli 
składająca petycję potrzebuje szczegółowych informacji o przepisach obowiązujących 
w Niemczech, może skontaktować się z krajowym organem regulacyjnym 
(Bundesnetzagentur1) w celu uzyskania dalszych informacji.

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


