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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1071/2011 af Sacha Simon, tysk statsborger, om forbrugerbeskyttelse 
inden for telekommunikation

1. Sammendrag

Ifølge andrageren afgiver folk, der ringer op til en telefonsvarer eller en lignende svartjeneste 
(i Tyskland f.eks. Mobilbox eller T-Net Box), dermed en erklæring om, at de forsøger at 
etablere en forbindelse med den, de ringer op til. Hvis den, der ringes op, har aktiveret en 
Mobilbox eller T-Net Box, har den, der ringer op, imidlertid ikke mulighed for at vælge, om 
han vil indtale en besked eller kun vil tale med den, han har ringet op til. Han betaler under 
alle omstændigheder for forbindelsen med telefonsvareren. Tidligere modtog den, der blev 
ringet op, en sms med besked om, at han var blevet ringet op. For denne sms skulle der 
betales. Efter protester fra forbrugere blev beskeden ændret, og der blev indført en 
valgmulighed, så man kan vælge, om den, der ringes op, skal informeres, eller man kan lægge 
på. Andrageren mener, at udgifterne ved at ringe op til en telefonsvarer ikke er overskuelige 
for den, der ringer op, og at man ikke har nogen mulighed for at undgå disse omkostninger. 
Ifølge andrageren burde folk, der ringer op, kunne vælge mellem en forbindelse til 
telefonsvareren (med omkostninger) eller at lægge på (gratis). Andrageren henviser i denne 
forbindelse til Kommissionens afgørelse om roamingtakster. Indstillinger

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 17. januar 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 16. marts 2012

"Kommissionens bemærkninger 
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Andrageren henleder opmærksomheden på, at operatører opkræver gebyrer for telefonopkald, 
der er tilsluttet en postkassetjeneste, selv om den kunde, der foretager opkaldet, ikke ønsker at 
lægge en besked. 
Den lovgivningsmæssige ramme for elektronisk kommunikation i artikel 21 i direktiv 
2002/22/EF, som ændret ved direktiv 2009/136/EF, indeholder specifikke regler om krav til 
gennemsigtighed, ifølge hvilke nationale tilsynsmyndigheder kan kræve, at operatører 
offentliggør gennemsigtige, tilstrækkelige og opdaterede oplysninger om gældende priser og 
tariffer. Selv om der ikke er yderligere specifikke regler om opkald, der er tilsluttet 
postkassetjenester, er det fastsat i betragtning 32 i direktiv 2009/136/EF, at de nationale 
tilsynsmyndigheder ved fastlæggelse af de opkaldskategorier, hvortil der kræves 
prisoplysninger inden tilslutning, skal tage højde for arten af tjenesten og de prisbetingelser, 
der er forbundet hermed.   

Med hensyn til opkald, der er tilsluttet postkassetjenester, har modtageren af opkaldet normalt 
mulighed for at deaktivere postkassetjenesten. Hvis modtageren af et opkald holder 
postkassetjenesten aktiveret, kan det derfor konkluderes, at det er modtagerens intention, at 
den kaldende er tilsluttet en postkassetjeneste, typisk efter et vist antal ringetoner. 
Postkassetjenester anvendes bredt, og et stort antal abonnenter holder tjenesten aktiveret. 
Endelig bør den opkrævede pris for et opkald, der er tilsluttet en postkassetjeneste, ikke være 
højere end et opkald med forbindelse til modtageren af opkaldet. 
Konklusioner

Kommissionen kan i lyset af ovenstående ikke hjælpe andrageren i denne individuelle sag. 
Hvis andrageren har brug for mere detaljerede oplysninger om de gældende regler i Tyskland, 
kan han kontakte den nationale tilsynsmyndighed Bundesnetzagentur1."

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


