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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1605/2012, którą złożył Matthias Ferrari (Niemcy) w sprawie 
rekompensaty za opóźnienia w przenoszeniu numerów telefonicznych 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wzywa do ustanowienia systemu rekompensaty, podobnego do systemu 
obowiązującego w przypadku opóźnień lotów, za opóźnienia w przenoszeniu numerów przez 
przedsiębiorstwa telekomunikacyjne. Zasadniczo na przeniesienie numeru takie 
przedsiębiorstwa mają jeden dzień. Zdaniem składającego petycję w Niemczech nie można na 
drodze prawnej zmusić przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego do pomyślnego zakończenia 
rozpoczętej operacji przenoszenia numeru. Według składającego petycję wprowadzenie 
efektywnego systemu rekompensaty to jedyny sposób na zmuszenie przedsiębiorstw 
telekomunikacyjnych do opracowania i wdrożenia wolnej od błędów procedury przenoszenia 
numerów. Składający petycję uważa, że regulacje w tym zakresie należy wprowadzić na 
szczeblu europejskim.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 23 maja 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 sierpnia 2013 r.

Uwagi Komisji

Składający petycję podnosi kwestię tego, czy możliwe jest stworzenie na szczeblu 
europejskim systemu rekompensaty w odniesieniu do przypadków opóźnienia w przenoszeniu 
numerów.
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Zmienione przepisy dotyczące telekomunikacji umocniły stosowne wymogi w odniesieniu do 
praw konsumentów w zakresie przenoszenia numerów oraz stosowne obowiązki krajowych 
organów regulacyjnych i przedsiębiorstw w tym względzie. Państwa członkowskie mają 
obowiązek zapewnić przestrzeganie tych praw i obowiązków. Niemcy transponowały 
zmienione unijne przepisy dotyczące telekomunikacji do prawa krajowego1. Zgodnie z art. 30 
ust. 4 dyrektywy o usłudze powszechnej2 numery należy przenosić w jak najkrótszym czasie, 
przy czym państwa członkowskie zapewniają, aby przewidziane zostało nakładanie na 
przedsiębiorstwa odpowiednich kar, w tym obowiązku wypłaty abonentom rekompensaty w 
przypadku nadużyć lub opóźnień w przenoszeniu numeru. Zgodnie z tym przepisem 
obowiązek zapewnienia na szczeblu krajowym odpowiednich narzędzi prawnych, 
umożliwiających wypłacanie rekompensat na rzecz abonentów, należy do państw 
członkowskich.

Komisja uważa zatem przepis art. 30 ust. 4 dyrektywy o usłudze powszechnej za właściwy i 
wystarczający na potrzeby odniesienia się do kwestii praw konsumentów w tym zakresie.

W art. 46 ust. 2 niemieckiej ustawy o telekomunikacji (TKG) określono rekompensatę 
należną konsumentowi końcowemu w przypadku opóźnienia w zmianie dostawcy. Komisja 
Europejska będzie uważnie monitorowała wykonywanie tego przepisu.

Wniosek

W świetle powyższego Komisja nie ma możliwości wesprzeć składającego petycję w tej 
konkretnej sprawie. Składający petycję powinien zwrócić się do niemieckiego krajowego 
organu regulacyjnego, BNetzA3, który jest w stanie pomóc mu w odniesieniu do praw 
konsumenta należnych mu na mocy prawa niemieckiego.

Niezależnie od powyższego Komisja kończy obecnie prace nad zaproponowanymi środkami 
na rzecz zakończenia procesu tworzenia jednolitego rynku telekomunikacyjnego. Wysoki 
poziom ochrony konsumenta jest istotnym czynnikiem jednolitego rynku, a komisja rozważa 
wnioski, które przewidują – między innymi – zobowiązanie przedsiębiorstw opóźniających 
zmianę dostawcy do rekompensaty na rzecz użytkowników końcowych dotkniętych takim 
opóźnieniem.

                                               
1 Zob. BGBL. 2012, Teil 1, nr 19, S. 958.
2 Dyrektywa 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. zmieniona dyrektywą 
2009/136/WE, Dz.U. L 337, s. 11.
3 Bundesnetzagentur, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, Niemcy.


