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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1071/2011, του Sacha Simon, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
προστασία των καταναλωτών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών

1. Περίληψη της αναφοράς

Σύμφωνα με τον αναφέροντα, οι καλούντες που καλούν υπηρεσία φωνητικών μηνυμάτων ή 
άλλη παρόμοια υπηρεσία τηλεφωνητή (στη Γερμανία, για παράδειγμα, η Mobilbox ή η T-Net 
Box) υποδεικνύουν με αυτόν τον τρόπο ότι προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τον κληθέντα. 
Ωστόσο, εάν ο κληθείς έχει ενεργοποιήσει την υπηρεσία Mobilbox ή T-Net Box, ο καλών δεν 
μπορεί να επιλέξει μεταξύ της καταγραφής μηνύματος ή της απλής ένδειξης ότι επιθυμεί να 
μιλήσει με τον κληθέντα. Σε κάθε περίπτωση, πληρώνει για τη σύνδεση με το Mobilbox. Στο 
παρελθόν, ο κληθείς λάμβανε γραπτό μήνυμα που τον ειδοποιούσε για την κλήση. Αυτό το 
γραπτό μήνυμα έπρεπε να πληρωθεί. Κατόπιν διαμαρτυριών από καταναλωτές, το μήνυμα 
άλλαξε και εισήχθη επιλογή μεταξύ είτε της ειδοποίησης του κληθέντος είτε του τερματισμού 
της κλήσης. Ο αναφέρων είναι της γνώμης ότι το κόστος της κλήσης της υπηρεσίας Mobilbox 
δεν είναι διαφανές για τον καλούντα και ότι δεν έχει τη δυνατότητα να αποφύγει το εν λόγω 
κόστος. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, οι καλούντες θα έπρεπε να μπορούν να επιλέξουν 
μεταξύ της σύνδεσης με το Mobilbox (με χρέωση) ή του τερματισμού της κλήσης (χωρίς 
χρέωση). Ο αναφέρων παραπέμπει, εν προκειμένω, στην απόφαση της Επιτροπής σχετικά με 
τα τέλη περιαγωγής.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 17 Ιανουαρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Μαρτίου 2012

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής 
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Ο αναφέρων εκφράζει τις ανησυχίες του για το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις χρεώνουν τους 
πελάτες τους για τηλεφωνικές κλήσεις που είναι συνδεδεμένες με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 
ακόμα και εάν ο καλών πελάτης δεν είναι διατεθειμένος να αφήσει κάποιο μήνυμα.
Το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες στο άρθρο 21 της οδηγίας 
2002/22/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2009/136/ΕΚ, περιλαμβάνει 
συγκεκριμένους κανονισμούς σχετικά με τις απαιτήσεις διαφάνειας, σύμφωνα με τους 
οποίους οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές μπορούν να υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις να 
δημοσιοποιούν διαφανείς, ορθές και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με τις ισχύουσες τιμές 
και τα ισχύοντα τέλη. Παρότι δεν υφίστανται επιπλέον ειδικοί κανονισμοί όσον αφορά 
κλήσεις που συνδέονται με υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η αιτιολογική σκέψη 32 
της οδηγίας 2009/136/ΕΚ προβλέπει ότι, τη στιγμή που καθορίζονται οι κατηγορίες κλήσεων 
για τις οποίες απαιτείται πληροφόρηση για τα ισχύοντα τιμολόγια πριν από τη σύνδεση, οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τη φύση της υπηρεσίας και 
τους όρους τιμολόγησης που εφαρμόζονται σε αυτήν.

Όσον αφορά τις κλήσεις που συνδέονται με υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο κληθείς 
συνήθως έχει τη δυνατότητα να απενεργοποιεί την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
Συνεπώς, εάν ο κληθείς διατηρήσει ενεργοποιημένη την υπηρεσία ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, θεωρείται ότι ο κληθείς έχει την πρόθεση να είναι ο καλών συνδεδεμένος με 
το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, συνήθως μετά από συγκεκριμένο αριθμό ήχων κλήσης. Οι 
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιούνται ευρέως και μεγάλος αριθμός 
συνδρομητών διατηρεί ενεργοποιημένη την υπηρεσία. Τέλος, η χρέωση για κλήση 
συνδεδεμένη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν πρέπει να υπερβαίνει την κλήση που συνδέεται 
με τον κληθέντα. 
Συμπεράσματα

Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να βοηθήσει τον αναφέροντα στη 
συγκεκριμένη περίπτωση. Εάν ο αναφέρων χρειάζεται περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με 
τους κανονισμούς που εφαρμόζονται στη Γερμανία, μπορεί να επικοινωνήσει με την εθνική 
ρυθμιστική αρχή, την Bundesnetzagentur1, για περισσότερες πληροφορίες.

                                               
1 Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (Ομοσπονδιακή υπηρεσία 
δικτύων για το ηλεκτρικό ρεύμα, το φυσικό αέριο, τις τηλεπικοινωνίες, το ταχυδρομείο και τους 
σιδηροδρόμους)
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