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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

16.3.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1071/2011, внесена от Sacha Simon, с германско гражданство, 
относно защита на потребителите в областта на телекомуникациите

1. Резюме на петицията

Според вносителя на петицията, лица, които се обаждат на гласова поща или ползват 
подобна услуга за приемане на телефонни съобщения (в Германия например Mobilbox 
или T-Net Box), по този начин посочват, че се опитват да се свържат с лицето, до което 
се извършва повикването. Ако лицето, до което се извършва повикването, обаче е 
активирало Mobilbox или T-Net Box, лицето, което извършва повикването, не разполага
с избор дали да запише съобщение, или просто да посочи, че желае да говори с лицето, 
до което се извършва повикването. И в двата случая то плаща за свързването с 
Mobilbox. Преди време лицето, до което се извършва повикването, е получавало SMS, 
който го е уведомявал за повикването. За този SMS е трябвало да се плати. След 
протести на потребители съобщението е било променено и е бил въведен избор дали да 
бъде уведомено лицето, до което се извършва повикването, или да се прекрати 
повикването. Вносителят на петицията е на мнение, че разходите за обаждане до 
Mobilbox не са прозрачни за лицето, извършващо повикването, и че то няма 
възможност да ги избегне. Според вносителя на петицията, лицата, извършващи 
повиквания, следва да разполагат с избор дали да се свържат с Mobilbox (срещу такса) 
или да прекратят повикването (без такса). Вносителят на петицията се позовава в тази 
връзка на решението на Комисията по отношение на тарифите за роуминг.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 17 януари 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 16 март 2012 г.
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Наблюдения на Комисията 
Вносителят на петицията изразява загриженост относно факта, че операторите таксуват 
своите клиенти за телефонни повиквания, които се свързват с пощенска кутия, дори и 
когато клиентът, който извършва повикването, не желае да остави съобщение.

Регулаторната рамка за електронни съобщения в член 21 от Директива 2002/22/EО, 
изменена с Директива 2009/136/EО, съдържа конкретни правила относно изискванията 
за прозрачност, съгласно които националните регулаторни органи могат да задължат 
операторите да публикуват прозрачна, достатъчна и актуална информация относно 
приложимите цени и тарифи. Въпреки че липсват допълнителни конкретни правила 
относно повикванията, които се свързват с пощенска кутия, съображение 32 от 
Директива 2009/136/EО постановява, че при определянето на категориите повиквания, 
изискващи да се предостави ценова информация преди свързването, националните 
регулаторни органи следва надлежно да отчитат естеството на услугата и приложимите 
за нея ценови условия.

По отношение на повикванията, които се свързват с пощенска кутия, повикваната 
страна обикновено разполага с възможността да деактивира услугата за гласова 
пощенска кутия. Следователно ако съответната повиквана страна поддържа услугата за 
пощенска кутия активирана, може да се счита, че повикваната страна желае 
повикващата страна да бъде свързана с пощенската кутия, обикновено след определен 
брой позвънявания. Услугите за пощенска кутия се използват широко и голям брой 
абонати поддържат услугата активирана. В заключение, цената на повикване, което се 
свързва с пощенска кутия, не следва да бъде по-висока от тази на повикване, което се 
свързва с повикваната страна. 
Заключения

С оглед на посоченото по-горе Комисията не е в състояние да помогне на вносителя на 
петицията в този отделен случай. Ако вносителят се нуждае от повече сведения 
относно приложимите в Германия правила, то той би могъл да се обърне към 
националния регулаторен орган, Bundesnetzagentur1.
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