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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1071/2011, adresată de Sacha Simon, de cetățenie germană, privind 
protecția consumatorilor în domeniul telecomunicațiilor

1. Rezumatul petiției

Petiționarul consideră că persoanele care apelează la serviciile unui serviciu de mesagerie 
vocală sau la alte servicii similare (de exemplu Mobilbox sau T-Net Box în Germania) 
anulează astfel telefonic declarația conform căreia încearcă să obțină o legătură cu persoana 
pe care o caută la telefon. În cazul în care persoana pe care o sună are activat un serviciu de 
mesagerie vocală Mobilbox sau T-Net Box, apelantul nu are posibilitatea de a alege dacă 
dorește să vorbească cu un serviciu de mesagerie sau doar cu persoana apelată. Prin urmare, el 
plătește oricum legătura cu Mobilbox. În trecut, persoana apelată primea un SMS cu mesajul 
că era sunată. Acest SMS era taxat. În urma protestelor consumatorilor, mesajul a fost 
modificat și s-a introdus posibilitatea de a alege informarea persoanei apelate sau pur și 
simplu terminarea apelului. Petiționarul consideră că costurile de apelare pentru un serviciu 
Mobilbox nu sunt transparente pentru apelant și că acesta nu are nicio posibilitate de a evita 
aceste costuri. Petiționarul consideră că apelanții ar trebui să poată alege între a li se face 
legătura cu un serviciu de mesagerie Mobilbox (taxabil) sau de a termina apelul (netaxabil). În 
acest sens, petiționarul face referire la Decizia Comisiei privind tarifele de roaming.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 17 ianuarie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 martie 2012

Observațiile Comisiei 
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Petiționarul își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că operatorii își taxează clienții pentru 
convorbirile telefonice care sunt conectate direct la un sistem de mesagerie, deși clientul care 
efectuează apelul nu intenționează să lase un mesaj.
Cadrul de reglementare pentru comunicațiile electronice prevăzut la articolul 21 din 
Directiva 2002/22/CE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2009/136/CE, conține
norme specifice privind cerințele de transparență în conformitate cu care autoritățile naționale 
de reglementare îi pot obliga pe operatori să publice informații transparente, adecvate și 
actualizate cu privire la prețurile și tarifele aplicabile. Deși nu există norme specifice 
suplimentare cu privire la apelurile telefonice pentru care sunt activate serviciile de 
mesagerie, considerentul 32 din Directiva 2009/136/CE prevede că, atunci când se determină 
categoriile de apeluri pentru care sunt necesare informări privind prețurile înaintea conectării, 
autoritățile naționale de reglementare ar trebui să țină seama în mod corespunzător de natura 
serviciului și de condițiile de preț care i se aplică.
În ceea ce privește apelurile pentru care sunt activate serviciile de mesagerie, partea apelată 
are, de obicei, posibilitatea de a dezactiva acest serviciu. Prin urmare, în cazul în care partea 
apelată își menține serviciul activat, se poate considera că este intenția acesteia ca partea 
apelantă să fie conectată la un serviciu de mesagerie, de obicei, după un anumit număr de 
tonuri de apel. Serviciile de mesagerie sunt utilizate pe scară largă și un număr mare de 
abonați le mențin activate. În final, prețul perceput pentru un apel pentru care este activat 
serviciul de mesagerie nu ar trebui să fie mai mare decât un apel conectat direct la partea 
apelată.
Concluzii

Având în vedere cele menționate mai sus, Comisia nu este în măsură să ajute petiționarul în 
acest caz specific. În cazul în care petiționarul are nevoie de mai multe detalii cu privire la 
normele aplicabile în Germania, acest poate contacta autoritatea națională de reglementare, 
Bundesnetzagentur1, pentru informații suplimentare.

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


