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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1605/2012, adresată de Matthias Ferrari, de cetăţenie germană, privind 
compensaţiile pentru întârzieri în transferarea numerelor de telefon  

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul solicită un plan de compensaţii, prin analogie cu cel pentru întârzierile zborurilor, 
pentru întârzierea furnizorilor de telecomunicaţii cu privire la transferarea numerelor. În 
principiu, aceştia au obligaţia de a transfera numerele în termen de o zi. Potrivit petiţionarului, 
în Germania nu este posibil ca un furnizor de telecomunicaţii să fie obligat prin măsuri 
juridice să finalizeze cu succes o operaţie de transfer al unui număr care a fost iniţiată. În 
opinia petiţionarului, singura metodă prin care furnizorii de telecomunicaţii pot fi constrânşi 
să conceapă şi să implementeze proceduri fără erori de transferare de numere ar fi un plan de 
compensaţii eficace. Petiţionarul consideră că sunt necesare norme europene în acest sens. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 23 mai 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 august 2013

Observaţiile Comisiei

Petiţionarul ridică problema posibilităţii introducerii unui plan de compensaţii la nivel 
european pentru întârzierile în transferarea numerelor de telefon. 

Normele revizuite ale UE în domeniul telecomunicaţiilor au consolidat cerinţele relevante în 
ceea ce priveşte drepturile consumatorilor la transferabilitatea numerelor de telefon şi 
obligaţiile respective ale autorităţilor naţionale de reglementare şi ale întreprinderilor în acest 
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sens. Statele membre trebuie să asigure respectarea acestor drepturi şi obligaţii. Germania a 
transpus normele revizuite ale UE în domeniul telecomunicaţiilor în legislaţia naţională1. În 
conformitate cu articolul 30 alineatul (4) din Directiva privind serviciul universal2, numerele 
de telefon sunt transferate în cel mai scurt timp, iar statele membre asigură aplicarea de 
sancţiuni adecvate întreprinderilor, inclusiv obligaţia de a plăti compensaţii abonaţilor în 
cazuri de abuz sau de întârzieri ale transferului unui număr de telefon. Potrivit acestei 
dispoziţii, statul membru este responsabil de furnizarea instrumentelor juridice adecvate la 
nivel naţional care să permită acordarea de compensaţii pentru abonaţi. 

Prin urmare, Comisia consideră că dispoziţia de la articolul 30 alineatul (4) din Directiva 
privind serviciul universal este adecvată şi suficientă pentru abordarea drepturilor 
consumatorilor în această privinţă. 

Articolul 46 alineatul (2) din Legea germană a telecomunicaţiilor (TKG) prevede compensaţii 
pentru utilizatorii finali în cazuri de întârzieri în schimbarea furnizorului. Comisia va 
monitoriza îndeaproape punerea în aplicare a acestei dispoziţii.  

Concluzie

În lumina celor de mai sus, Comisia nu este în măsură să acorde asistenţă petiţionarului în 
acest caz specific. Petiţionarul ar trebui să ia legătura cu Autoritatea de reglementare germană, 
BNetzA3  care este în măsură să îi ofere asistenţă în ceea ce priveşte drepturile sale în calitate 
de consumator în conformitate cu dreptul german.

Cu toate acestea, Comisia finalizează în prezent măsurile propuse pentru completarea pieţei 
unice a telecomunicaţiilor. Un standard ridicat de protecţie a consumatorilor este un factor 
important pentru piaţa unică, iar Comisia analizează, printre altele, propuneri destinate să 
oblige întreprinderile care înregistrează întârzieri în schimbarea operatorului la plata unor 
compensaţii către utilizatorii finali care sunt victime ale unor astfel de întârzieri.

                                               
1 A se vedea BGBL. 2012, Partea 1, nr. 19, p. 958. 
2 Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002, astfel cum a fost modificată 
prin Directiva 2009/136/CE (JO L 337, 19.3.2008, p. 11).
3 Bundesnetzagentur, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, Germania.


