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

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

28.8.2013

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1605/2012 dėl kompensacijos už vėlavimą perkelti telefono numerius, 
kurią pateikė Vokietijos pilietis Matthias Ferrari

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, atsižvelgdamas į kompensavimo už atidėtus skrydžius tvarką, prašo 
analogišką kompensavimo sistemą taikyti ir telekomunikacijų paslaugų teikėjams vėluojant 
perkelti numerius. Iš esmės jie turi perkelti numerius per vieną dieną. Pasak peticijos 
pateikėjo, Vokietijoje net ir pareiškus ieškinį neįmanoma priversti telekomunikacijų paslaugų 
teikėjo sėkmingai užbaigti pradėtą numerio perkėlimo operaciją. Pasak peticijos pateikėjo, 
veiksminga kompensavimo sistema būtų vienintelis būdas, padedantis priversti 
telekomunikacijų paslaugų teikėjus sukurti ir įdiegti sklandžias numerių perkėlimo 
procedūras. Peticijos pateikėjas mano, kad šiuo tikslu Europoje reikia nustatyti atitinkamas 
taisykles.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. gegužės 23 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. rugpjūčio 28 d.

„Komisijos pastabos
Peticijos pateikėjas kelia klausimą, ar Europos Sąjungos lygmeniu būtų įmanoma įdiegti 
kompensavimo už numerių perkėlimo vilkinimą sistemą.

Persvarsčius ES telekomunikacijų taisykles sugriežtinti svarbūs su numerio perkeliamumu 
susijusių vartotojų teisių reikalavimai ir atitinkami nacionalinių reguliavimo institucijų ir 
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įmonių įpareigojimai šioje srityje. Valstybės narės turi užtikrinti, kad šių teisių ir įpareigojimų 
būtų laikomasi. Vokietija perkėlė persvarstytas ES telekomunikacijų taisykles į nacionalinės 
teisės aktus1. Pagal Universaliųjų paslaugų direktyvos2 30 straipsnio 4 dalį numeriai 
perkeliami kuo greičiau, o valstybės narės užtikrina, kad reikalavimų nepaisančioms įmonėms 
būtų taikomos atitinkamos sankcijos, įskaitant įpareigojimą išmokėti abonentams 
kompensaciją už nuostolius, patirtus dėl numerių perkėlimo vilkinimo arba jų netinkamo 
perkėlimo. Pagal šią nuostatą valstybės narės nacionaliniu lygmeniu turi nustatyti atitinkamas 
teisines priemones, pagal kurias abonentams būtų galima mokėti kompensacijas.

Todėl Komisija mano, kad Universaliųjų paslaugų direktyvos 30 straipsnio 4 dalies nuostata 
yra tinkama ir pakankama priemonė vartotojų teisėms šioje srityje apginti.

Vokietijos telekomunikacijų įstatymo (vok. TKG) 46 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad dėl 
vėlavimų keičiant paslaugų teikėją galutiniams vartotojams mokamos kompensacijos. 
Komisija atidžiai stebės, kaip ši nuostata įgyvendinama.

Išvada

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, Komisija šiuo konkrečiu atveju negali padėti 
peticijos pateikėjui. Jis turėtų kreiptis į Vokietijos nacionalinę reguliavimo 
instituciją (vok. BNetzA3), kuri jam gali padėti pasinaudoti pagal Vokietijos įstatymus 
suteikiamomis vartotojų teisėmis.

Nepaisant to, Komisija baigia rengti pasiūlytas priemones, skirtas telekomunikacijų bendrajai 
rinkai sukurti. Aukšto lygio vartotojų apsauga yra svarbus bendrosios rinkos veiksnys, todėl 
Komisija svarsto pasiūlymus, kuriais, inter alia, įmonės, vilkinančios paslaugų teikėjo 
pakeitimo procedūras, būtų įpareigotos išmokėti kompensacijas nuo tokio vėlavimo 
nukentėjusiems galutiniams vartotojams.“
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