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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1071/2011 dėl vartotojų teisių apsaugos telekomunikacijų srityje,
kurią pateikė Vokietijos pilietis Sacha Simon

1. Peticijos santrauka

Pasak peticijos pateikėjo, į balso paštą ar kitą panašų atsakiklį (pvz., Vokietijoje veikiantį 
Mobilbox arba T-Net Box) skambinantys vartotojai praneša, kad jie nori susisiekti su adresatu. 
Tačiau, jei adresatas yra įsijungęs Mobilbox arba T-Net Box, jam skambinantis vartotojas 
neturi galimybės pasirinkti, ar įrašyti balso pranešimą, ar tik pranešti, kad nori kalbėti su 
adresatu. Abiem atvejais, skambinantysis turi sumokėti už sujungimą su Mobilbox. Anksčiau 
adresatui apie skambutį būdavo pranešama trumpąja žinute. Šios žinutės būdavo mokamos. 
Vartotojams pasipriešinus, pranešimas buvo pakeistas ir suteiktas pasirinkimas informuoti 
adresatą arba padėti ragelį. Peticijos pateikėjas mano, kad skambinančiajam mokestis už 
sujungimą su Mobilbox neskaidrus ir jis neturi galimybės šio mokesčio išvengti. Anot 
peticijos pateikėjo, skambinančiajam turi būti sukurta galimybė rinktis sujungimą su 
Mobilbox (mokama paslauga) arba padėti ragelį (nemokama paslauga). Peticijos pateikėjas 
nurodo Komisijos sprendimą dėl tarptinklinių ryšių tarifų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. sausio 17 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. kovo 16 d.

„Komisijos pastabos

Peticijos pateikėjas susirūpinęs dėl to, kad operatoriai apmokestina vartotojų skambučius, 
sujungtus su pašto dėžute, net jei skambinantis vartotojas neketina palikti žinutės. 
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Elektroninių ryšių reguliavimo sistemoje, pateiktoje Direktyvos 2002/22/EB, iš dalies 
pakeistos Direktyva 2009/136/EB, 21 straipsnyje, nustatytos konkrečios taisykles dėl 
skaidrumo reikalavimų, pagal kurias nacionalinės reguliavimo institucijos gali įpareigoti 
operatorius skelbti skaidrią, pakankamą ir naujausią informaciją apie taikytinas kainas ir 
įkainius. Nors nėra papildomų konkrečių taisyklių, susijusių su skambučiais, sujungtais su 
pašto dėžutės paslaugomis, Direktyvos 2009/136/EB 32 konstatuojamojoje dalyje numatyta, 
kad nustatant skambučių, kurių kainodaros informaciją reikalaujama pateikti prieš skambučio 
sujungimą, kategorijas nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų tinkamai atsižvelgti į 
paslaugos pobūdį ir jai taikomas kainodaros sąlygas.
Dėl skambučių, sujungtų su pašto dėžutės paslaugomis – adresatas paprastai turi galimybę 
išjungti pašto dėžutės paslaugą. Todėl, jeigu adresatas yra įjungęs pašto dėžutės paslaugą, 
manoma, kad jis nori, kad skambinantysis būtų sujungtas su pašto dėžute paprastai po tam 
tikro skambučių skaičiaus. Pašto dėžutės paslaugos plačiai naudojamos ir daugelis abonentų 
yra šią paslaugą įjungę. Galiausiai kaina, taikoma už skambutį, sujungtą su pašto dėžute, 
neturėtų būti didesnė už skambučio, sujungto su adresatu, kainą. 
Išvados

Atsižvelgdama į pirmiau išdėstytą informaciją, Komisija negali padėti peticijos pateikėjui šiuo 
atskiru atveju. Jei peticijos pateikėjui reikia daugiau informacijos apie Vokietijoje taikomas 
taisykles, jis galėtų susisiekti su nacionaline reguliavimo institucija Bundesnetzagentur1, kad 
gautų papildomos informacijos.“

                                               
1 Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, e. paštas info@bnetza.de. 


