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Tárgy: Matthias Ferrari német állampolgár által benyújtott 1605/2012. számú petíció a 
telefonszámok átvitelében bekövetkező késedelmekkel kapcsolatos kártérítésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szorgalmazza egy – a légi járatok késésére alkalmazott rendszerhez 
hasonló – kártérítési rendszer felállítását arra az esetre, ha a távközlési szolgáltatók a 
számhordozással kapcsolatban késnének. Elvben a számok átvitelét egy napon belül 
teljesíteniük kellene. A petíció benyújtója szerint Németországban lehetetlen a távközlési 
szolgáltatókat jogi eszközökkel arra kényszeríteni, hogy sikeresen lezárjanak egy már 
elkezdett számhordozási folyamatot. A petíció benyújtója úgy gondolja, hogy egy hatékony 
kártérítési rendszer felállítása lenne az egyetlen mód arra, hogy rákényszerítsék a távközlési 
szolgáltatókat a számhordozhatósággal kapcsolatos hibátlan eljárások kidolgozására és 
végrehajtására. A petíció benyújtója úgy véli, hogy ennek érdekében európai szabályokra van 
szükség.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. május 23. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. augusztus 28.

„A Bizottság észrevételei 

A petíció benyújtója azt a kérdést veti fel, hogy lehetséges lenne-e a számhordozás 
késedelmes intézésének esetére vonatkozó kártérítési rendszer létrehozása.
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Az uniós távközlési jogszabályok felülvizsgálatakor megerősítésre kerültek a fogyasztók 
számhordozáshoz való jogaira vonatkozó előírások, valamint a nemzeti szabályozó hatóságok 
és a vállalkozások ezzel kapcsolatos kötelezettségei. A tagállamoknak biztosítaniuk kell az 
említett jogok és kötelezettségek betartását. Németország átültette a felülvizsgált uniós 
távközlési jogszabályokat nemzeti jogszabályaiba1. Az egyetemes szolgáltatásról szóló 
irányelv2 30. cikkének (4) bekezdése szerint a számok átvitelét a lehető legrövidebb időn 
belül el kell végezni, a tagállamoknak pedig biztosítaniuk kell, hogy a vállalkozások ellen 
megfelelő szankciókat alkalmazzanak – ideértve a fogyasztók kárpótlására vonatkozó 
kötelezettséget –, amennyiben a számok átvitelével kapcsolatban késedelem vagy visszaélés 
tapasztalható. E rendelkezésnek megfelelően a tagállam nemzeti szintű feladata az előfizetők 
kártérítését lehetővé tévő, megfelelő jogi eszközök biztosítása.

A Bizottság úgy véli, hogy az egyetemes szolgáltatásról szóló irányelv 30. cikkének (4) 
bekezdése megfelelően és elégségesen rendelkezik a fogyasztók jogainak védelméről e 
tekintetben.

A német távközlési törvény (TKG) 46. cikkének (2) bekezdése rendelkezik a végső 
fogyasztók kártérítéséről a szolgáltatóváltáskor bekövetkező késedelmek esetében. A 
Bizottság szigorúan ellenőrizni fogja a fenti rendelkezés végrehajtását.  

Összegzés

A fentiek értelmében a Bizottságnak nem áll módjában a petíció benyújtójának segítséget 
nyújtani ebben az egyedi esetben. A petíció benyújtójának a német nemzeti szabályozó 
hatósághoz, a BNetzA-hoz3 kell fordulnia, mert ez a hatóság nyújthat segítséget neki a német 
jogszabályok által biztosított fogyasztói jogai tekintetében.

A fentiektől függetlenül a Bizottságnál folyik az egységes távközlési piac megvalósítására 
irányuló intézkedési javaslatok véglegesítése. A magas színvonalú fogyasztóvédelem az 
egységes piac fontos tényezője, a Bizottság pedig többek között olyan javaslatokat tervez, 
melyek a szolgáltatóváltást késleltető vállalkozásokat köteleznék a késedelemnek kitett 
végfelhasználók kártalanítására.”

                                               
1 Lásd: BGBL. 2012, Teil 1, Nr.19, S.958
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/136/EK irányelvvel módosított 2002. március 7-i 2002/22/EK 
irányelve (HL L 337., 11. o.)
3 Bundesnetzagentur, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, Németország


