
CM\1004103EL.doc PE519.672v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

28.8.2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά αριθ. 1605/2012, του Matthias Ferrari, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την καταβολή αποζημίωσης για καθυστερήσεις στη μεταφορά τηλεφωνικών 
αριθμών  

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί τη θέσπιση ενός συστήματος καταβολής αποζημιώσεων –ανάλογο με 
εκείνο που ισχύει για τις καθυστερήσεις πτήσεων– για καθυστερήσεις που προκαλούνται από 
παρόχους τηλεπικοινωνιών κατά τη μεταφορά αριθμών. Κατά κανόνα, οι εν λόγω πάροχοι 
υποχρεούνται να μεταφέρουν τους τηλεφωνικούς αριθμούς εντός μίας ημέρας. Σύμφωνα με 
τον αναφέροντα, όταν έχει ξεκινήσει η διαδικασία μεταφοράς ενός αριθμού, οι πάροχοι 
τηλεπικοινωνιών στη Γερμανία δεν μπορούν να εξαναγκαστούν μέσω νομικών διαδικασιών 
να την ολοκληρώσουν επιτυχώς. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η θέσπιση ενός 
αποτελεσματικού συστήματος καταβολής αποζημιώσεων είναι ενδεχομένως ο μόνος τρόπος 
να εξαναγκαστούν οι πάροχοι τηλεπικοινωνιών να εκτελούν και να εφαρμόζουν διαδικασίες 
μεταφοράς αριθμών απαλλαγμένες από σφάλματα. Ο αναφέρων θεωρεί ότι απαιτούνται 
ευρωπαϊκοί κανόνες εν προκειμένω. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 23 Μαΐου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Αυγούστου 2013

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής 

Ο αναφέρων θέτει το ερώτημα εάν είναι δυνατό να καθιερωθεί κάποιο σύστημα καταβολής 
αποζημιώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις περιπτώσεις καθυστερήσεων στη μεταφορά 
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αριθμών.

Μέσω των αναθεωρημένων κανόνων της ΕΕ σχετικά με τις τηλεπικοινωνίες ενισχύθηκαν οι 
σχετικές απαιτήσεις που αφορούν τα δικαιώματα των καταναλωτών σχετικά με τη 
φορητότητα των αριθμών και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις των εθνικών ρυθμιστικών αρχών 
και επιχειρήσεων όσον αφορά το θέμα αυτό. Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν την 
τήρηση των εν λόγω δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Η Γερμανία έχει μεταφέρει τους 
αναθεωρημένους κανόνες της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες στο εθνικό της δίκαιο1. Σύμφωνα με 
το άρθρο 30 παράγραφος 4 της οδηγίας για την καθολική υπηρεσία2, οι αριθμοί μεταφέρονται 
εντός της συντομότερης δυνατής προθεσμίας και τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την πρόβλεψη 
κατάλληλων κυρώσεων για τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης να 
αποζημιώνουν τους συνδρομητές σε περίπτωση καθυστέρησης μεταφοράς ή καταχρηστικής 
μεταφοράς του αριθμού. Σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη, συνιστά αρμοδιότητα του 
κράτους μέλους να παρέχει κατάλληλα νομικά μέσα σε εθνικό επίπεδο προκειμένου να 
καθίσταται δυνατή η αποζημίωση των συνδρομητών. 

Για αυτόν τον λόγο η Επιτροπή θεωρεί ότι η διάταξη του άρθρου 30 παράγραφος 4 της 
οδηγίας για την καθολική υπηρεσία είναι κατάλληλη και επαρκής για την αντιμετώπιση 
ζητημάτων σχετικά με τα δικαιώματα του καταναλωτή όσον αφορά το εν λόγω θέμα. 

Το άρθρο 42 παράγραφος 2 του γερμανικού νόμου περί τηλεπικοινωνιών (TKG) ορίζει την 
καταβολή αποζημίωσης στον τελικού πελάτη σε περιπτώσεις καθυστέρησης στην αλλαγή του 
παρόχου. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί στενά την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης. 

Συμπέρασμα

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να βοηθήσει τον αναφέροντα σε αυτήν 
την μεμονωμένη περίπτωση. Ο αναφέρων θα πρέπει να επικοινωνήσει με τη γερμανική 
εθνική ρυθμιστική υπηρεσία BNetzA3 η οποία είναι σε θέση να τον βοηθήσει όσον αφορά τα 
δικαιώματά του ως καταναλωτή σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο.

Παρά τα ανωτέρω, η Επιτροπή βρίσκεται στο στάδιο της οριστικοποίησης των 
προτεινόμενων μέτρων για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς των τηλεπικοινωνιών. Το 
υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών συνιστά σημαντικό παράγοντα της ενιαίας 
αγοράς και η Επιτροπή εξετάζει, μεταξύ άλλων, προτάσεις που θα υποχρεώνουν τις 
επιχειρήσεις που καθυστερούν την αλλαγή του παρόχου να αποζημιώνουν τους τελικούς 
χρήστες που υφίστανται αυτήν την καθυστέρηση.
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