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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1605/2012 af Matthias Ferrari, tysk statsborger, om kompensation for 
forsinket portering af telefonnumre 

1. Sammendrag

Andrageren anmoder om en kompensationsordning vedrørende teleudbyderes portering af 
telefonnumre i analogi med kompensationsordningen vedrørende flyforsinkelser. I princippet 
er teleudbyderne forpligtet til at udføre portering af numre i løbet af en enkelt dag. Ifølge 
andrageren er det i Tyskland ikke muligt at tvinge en teleudbyder til at gennemføre en 
påbegyndt nummerportering ved at gå rettens vej. Ifølge andrageren er en effektiv 
kompensationsordning den eneste måde, hvorpå man kan tvinge teleudbyderne til at 
udarbejde og gennemføre fejlfrie procedurer for portering af numre. Andrageren mener, at der 
er behov for europæiske regler på dette område. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 23. maj 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. august 2013

Kommissionens bemærkninger 

Andrageren rejser spørgsmålet, om det er muligt at etablere en kompensationsordning på 
europæisk plan i forbindelse forsinket portering af telefonnumre.

EU's reviderede telekommunikationsregler har styrket de relevante krav for så vidt angår 
forbrugernes rettigheder til portering af numre og tilsvarende forpligtelser for nationale 
tilsynsmyndigheder og virksomheder i den henseende. Medlemsstaterne skal sikre, at disse 
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rettigheder og forpligtelser overholdes. Tyskland har omsat EU's reviderede 
telekommunikationsregler til national lovgivning1. I henhold til artikel 30, stk. 4, i 
forsyningspligtdirektivet2 skal numre porteres inden for det kortest mulige tidsrum og 
medlemsstaterne skal sikre, at der pålægges virksomhederne passende sanktioner, herunder en 
forpligtelse til at yde kompensation til kunder i tilfælde af forsinket portering eller misbrug af 
portering. I henhold til denne bestemmelse er det medlemsstatens ansvar at sørge for passende 
retlige værktøjer på nationalt plan, der muliggør kompensation af kunder. 

Kommissionen finder derfor bestemmelsen i artikel 30, stk. 4, i forsyningspligtdirektivet 
passende og tilstrækkelig til at varetage forbrugernes rettigheder i den forbindelse. 

Artikel 46, stk. 2 i den tyske telekommunikationslov (TKG) understreger slutbrugeres ret til 
kompensation i tilfælde af forsinkelser ved udbyderskift. Kommissionen vil nøje overvåge 
gennemførelsen af denne bestemmelse.

Konklusion

Kommissionen kan på baggrund af ovenstående ikke bistå andrageren i denne individuelle 
sag. Andrageren bør kontakte den tyske nationale tilsynsmyndighed BNetzA3 , der kan bistå 
ham med hensyn til, hvilke forbrugerrettigheder han har under tysk lovgivning.

Uanset ovenstående er Kommissionen ved at færdiggøre de foreslåede foranstaltninger til 
fuldendelse af det indre marked for telekommunikation. En høj standard for 
forbrugerbeskyttelse er en vigtig del af det indre marked, og Kommissionen overvejer forslag, 
der bl.a. vil forpligte virksomheder, der forsinker udbyderskift, til at kompensere slutbrugerne 
for sådanne forsinkelser.
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