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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

28.8.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1605/2012, внесена от Матиас Ферари, с немско гражданство, 
относно обезщетението за забавяне при прехвърляне на телефонни 
номера

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията призовава за схема за обезщетения — по аналогия на тази при 
закъсненията на полети — за закъснения от страна на доставчиците на 
далекосъобщителни услуги при прехвърлянето на телефонни номера. По принцип те са 
задължени да прехвърлят номера в рамките на един ден. Според вносителя на 
петицията в Германия не е възможно даден доставчик на телекомуникационни услуги 
да бъде принуден с помощта на правни действия успешно да осъществи задвижена 
процедура по прехвърляне на номера. Според вносителя на петицията наличието на 
ефективна схема за обезщетения е единственият начин, който би могъл да застави 
доставчиците на далекосъобщителни услуги да създадат и да прилагат надеждни 
процедури за прехвърляне на номера. Вносителят счита, че за тази цел са необходими 
европейски правила. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 23.05.13 Комисията е приканена да предостави сведения (член 
202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28.08.13

Констатации на Комисията 

Вносителят на петицията повдига въпроса за  това, дали е възможно установяването на 
система за обезщетяване на европейско равнище по отношение на случаи на 
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закъсняване при пренасянето на телефонни номера.

Преразгледаните правила на ЕС относно далекосъобщителните услуги засилиха 
съответните изисквания по отношение на правата на потребителите на преносимост на 
номерата и съответните задължения на националните регулаторни органи и 
предприятия в това отношение. Държавите членки трябва да гарантират, че тези права 
и задължения са спазени. Германия е транспонирала преразгледаните правила на ЕС в 
областта на далекосъобщителните услуги в националното си законодателство1. 
Съгласно член 30, параграф 4 от Директивата за универсалната услуга2 номерата се 
пренасят в най-кратък възможен срок и държавите членки гарантират, че са предвидени 
подходящи санкции срещу предприятията, включително задължение за компенсиране 
на абонатите в случай на злоупотреба или закъснение при пренасянето на номер. 
Съгласно тази разпоредба, държавата членка носи отговорност за предвиждането на  
подходящи правни средства на национално равнище, които позволяват обезщетяването  
на абонатите. 

Поради това Комисията счита, че разпоредбата на член 30, параграф 4 от Директивата 
за универсалната услуга е подходяща и достатъчна за гарантиране на правата на 
потребителите в това отношение. 

Член 46, параграф 2 от германския закон в областта на далекосъобщенията (TKG) 
предвижда компенсация на крайни потребители в случаи на закъснения при смяната на 
доставчика. Комисията ще следи отблизо прилагането на тази разпоредба.  

Заключение

С оглед на горепосоченото Комисията не е в състояние да съдейства на вносителя на 
петицията в този конкретен случай. Той следва да се свърже с германския национален 
регулаторен орган, BNetzA3, който може да му помогне по отношение на 
потребителските му права според германското право.

Независимо от горепосоченото, Комисията приключва работа по предложени мерки за 
доизграждане на единния пазар в областта на далекосъобщенията. Високият стандарт 
на защита на потребителите е важен фактор на единния пазар и Комисията обмисля 
предложения, които, наред с друго, ще задължат предприятията, които биха забавили 
смяната на доставчик, да обезщетяват крайните потребители, които търпят такова 
забавяне.

                                               
1 Вж. BGBL. 2012, Част 1, № 19, стр. 958
2 Директива 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г., изменена от Директива 
2009/136/ЕО  (ОВ L 337, стр. 11).
3 Регулатор по далекосъобщенията (Bundesnetzagentur), Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, Germany,


