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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1071/2011, którą złożył Sacha Simon (Niemcy) w sprawie ochrony 
konsumentów w sektorze telekomunikacji

1. Streszczenie petycji

Według składającego petycję osoby wykonujące połączenia telefoniczne za pomocą poczty 
głosowej bądź podobnych usług odbioru (w Niemczech to np. Mobilbox lub T-Net Box) 
sygnalizują, że chcą dodzwonić się do osoby, do której dzwonią. Jeśli jednak aktywuje się 
usługę Mobilbox lub T-Net Box, osoba dzwoniąca nie może wybrać, czy zostawić wiadomość 
czy tylko dać do zrozumienia, że chce rozmawiać z osobą, do której dzwoni. W obu 
przypadkach dzwoniący płaci za połączenie z Mobilbox. Dawniej taka osoba otrzymywała 
wiadomość sms informującą ją o połączeniu. Za taką wiadomość sms pobierano opłatę. Po 
protestach konsumentów zmieniono wiadomość i wprowadzono wybór pomiędzy 
powiadomieniem osoby, do której się dzwoni, oraz rozłączeniem się. Składający petycję 
sądzi, że koszty wykonywania połączeń z Mobilbox nie są przejrzyste dla osoby dzwoniącej i 
że niemożliwe jest uniknięcie tych kosztów. Jak sądzi składający petycję, osoby dzwoniące 
powinny mieć wybór: albo wykonują połączenie z Mobilbox (za opłatą), albo rozłączają się 
(bez opłat). Składający petycję odnosi się w tym kontekście do decyzji Komisji w zakresie 
stawek roamingowych.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 17 stycznia 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 16 marca 2012 r.

Uwagi Komisji 
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Składający petycję wyraża zaniepokojenie faktem, że operatorzy pobierają od swoich 
klientów opłaty za połączenia z pocztą głosową, nawet jeżeli dzwoniący nie zamierza 
zostawić wiadomości.
Ramy prawne dotyczące łączności elektronicznej, a konkretnie art. 21 dyrektywy 
2002/22/WE zmienionej dyrektywą 2009/136/WE, zawierają szczegółowe zasady regulujące 
wymóg przejrzystości, zgodnie z którymi krajowe organy regulacyjne mogą zobowiązać 
operatorów do opublikowania przejrzystych, odpowiednich i aktualnych informacji na temat 
stosowanych taryf i cen. Wprawdzie nie istnieją dodatkowe szczegółowe przepisy dotyczące 
połączeń z pocztą głosową, jednak punkt 32 preambuły dyrektywy 2009/136/WE stanowi, że 
określając kategorie połączeń wymagających informacji o cenie przed wykonaniem 
połączenia, krajowe organy regulacyjne powinny należycie uwzględnić charakter usługi oraz 
warunki cenowe odnoszące się do tej usługi.

W odniesieniu do połączeń z pocztą głosową osoba, do której się dzwoni, może 
dezaktywować tę usługę. Jeżeli zatem zachowuje ona aktywną usługę poczty głosowej, 
można uznać, że jej intencją jest, aby osoba dzwoniąca, zwykle po kilku dzwonkach, 
połączyła się z pocztą głosową. Usługi poczty głosowej są powszechnie używane i u wielu 
abonentów są aktywne. Wreszcie, cena pobierana za połączenie z pocztą głosową nie 
powinna być wyższa niż cena połączenia z osobą, do której się dzwoni. 

Wnioski
Mając na uwadze powyższe, Komisja nie jest w stanie pomóc składającemu petycję w tej 
indywidualnej sprawie. Jeśli składający petycję potrzebuje więcej danych na temat przepisów 
obowiązujących w Niemczech, może skontaktować się z krajowym organem regulacyjnym 
(Bundesnetzagentur1) w celu uzyskania dalszych informacji.

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


