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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0214/2011, adresată de S.M., de cetățenie germană, privind o 
problemă referitoare la redirecționarea apelurilor telefonice de către 
operatorul TELEKOM din Germania

1. Rezumatul petiției

Petiționara este de profesie medic și lucrează în Germania, Franța și în întreaga lume. Până în 
urmă cu doi ani petiționara putea redirecționa apelurile telefonice efectuate către numerele de 
telefon (fix și mobil) din Germania către cele din Franța fără niciun fel de probleme. Acest 
serviciu a fost blocat de operatorul de telefonie TELEKOM fără anunțarea în prealabil a 
petiționarei, serviciul nemaifiind furnizat, aparent din cauză că TELEKOM nu este dispus să 
facă investițiile necesare pentru a asigura serviciile pe care le furnizează împotriva atacurilor 
hackerilor. Retragerea acestui serviciu aduce petiționarei prejudicii grave.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 27 mai 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 6 septembrie 2011

Petiționara susține că nu poate configura, de la distanță, serviciul de redirecționare a apelurilor 
furnizat de operatorul de servicii telefonice din Germania, astfel încât acesta să redirecționeze 
automat apelurile către numărul său de telefon fix către numere internaționale, inclusiv către 
numere din Franța.
Cadrul de reglementare al UE pentru serviciile de comunicații electronice vizează să asigure 
că serviciile de comunicații electronice sunt disponibile, la nivelul de calitate specificat, 
pentru toți utilizatorii finali din teritoriul lor, indiferent de amplasarea lor geografică și, în 
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funcție de condițiile specifice fiecărui stat membru, la un preț accesibil. În special, Directiva 
revizuită privind serviciul universal (Directiva 2002/22/CE astfel cum a fost modificată prin 
Directiva 2009/136/CE) prevede că statele membre asigură furnizarea unui set minim de 
servicii pentru toți utilizatorii finali la un preț accesibil. Directiva revizuită prevede, de 
asemenea, la articolul 29, că autoritățile naționale de reglementare pot solicita întreprinderilor 
care furnizează servicii de telefonie destinate publicului să pună la dispoziția acestuia unele 
servicii suplimentare. Aceste prevederi care definesc domeniul de aplicare a serviciului 
universal sunt puse în aplicare prin punctul 78 din Actul german privind telecomunicațiile.

Cu toate acestea, cadrul de reglementare al UE nu solicită disponibilitatea unui serviciu 
suplimentar, cum ar fi redirecționarea apelurilor, și nu abordează gama de funcții ale 
serviciilor cu valoare adăugată, cum ar fi acest tip de serviciu.
Comisia nu este în măsură să ajute petiționara în acest caz specific. În cazul în care petiționara 
are nevoie de mai multe detalii cu privire la normele aplicabile în Germania, poate contacta 
autoritatea națională de reglementare, Bundesnetzagentur1, pentru informații suplimentare.

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


