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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1605/2012, ktorú predkladá Matthias Ferrari, nemecký štátny občan, 
o kompenzácii za omeškanie pri prenesení telefónneho čísla  

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície žiada kompenzačnú schému, analogicky k schéme pri omeškaní letov, za 
omeškanie poskytovateľov telekomunikačných služieb pri prenose telefónnych čísel. 
V zásade sa požaduje prenos čísla za jeden deň. Podľa predkladateľa petície nie je v Nemecku 
možné legálnymi prostriedkami prinútiť poskytovateľov telekomunikačných služieb, aby 
úspešne dokončili operáciu prenosu čísla, ktorá sa už začala. Predkladateľ petície sa 
domnieva, že účinná kompenzačná schéma je jediným spôsobom, ako prinútiť 
poskytovateľov telekomunikačných služieb vymyslieť a zaviesť bezchybné postupy na prenos 
čísel. Predkladateľ petície si myslí, že na tento účel sú potrebné európske pravidlá. 

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 23. mája 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 28. augusta 2013)

Poznámky Komisie 

Predkladateľ petície nastoľuje otázku, či je možné zaviesť kompenzačnú schému na európskej 
úrovni s ohľadom na prípady omeškania pri prenose čísel.

Revidované predpisy EÚ v oblasti telekomunikácií posilnili príslušné požiadavky s ohľadom 
na práva spotrebiteľov pri prenose čísel a zodpovedajúce povinnosti národných regulačných 
orgánov a záväzky v tomto ohľade. Členské štáty musia dbať na to, aby sa tieto práva 
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a povinnosti dodržiavali. Nemecko transponovalo revidované predpisy EÚ v oblasti 
telekomunikácií do vnútroštátneho práva1. Podľa článku 30 ods. 4 smernice o univerzálnych 
službách2 sa prenos čísel vykoná v čo najkratšom čase a členské štáty zabezpečia, aby sa 
stanovili primerané sankcie pre podniky vrátane povinnosti kompenzovať účastníkov 
v prípade oneskorenia pri prenose čísla. Podľa tohto ustanovenia sú členské štáty zodpovedné 
za poskytnutie primeraných právnych nástrojov na vnútroštátnej úrovni, ktoré zabezpečia 
kompenzáciu účastníkov. 

Komisia preto považuje ustanovenie článku 30 ods. 4 smernice o univerzálnych službách za 
vhodné a dostatočné, aby v tomto ohľade riešilo práva spotrebiteľa. 

V článku 46 ods. 2 nemeckého zákona o telekomunikáciách (TKG) sa stanovuje kompenzácia 
koncového zákazníka v prípadoch omeškania pri zmene prevádzkovateľa. Komisia bližšie 
preskúma vykonávanie tohto ustanovenia.  

Záver

Vzhľadom na uvedené skutočnosti nie je Komisia v pozícii pomôcť predkladateľovi petície 
v tomto konkrétnom prípade. Predkladateľ petície by mal kontaktovať nemecký národný 
regulačný organ BNetzA3, ktorý mu môže pomôcť presadiť jeho zákaznícke práva podľa 
nemeckého práva.

Bez ohľadu na uvedené Komisia dokončuje navrhované opatrenia na dokončenie jednotného 
trhu telekomunikačných služieb. Vysoký štandard ochrany spotrebiteľa je dôležitým faktorom 
jednotného trhu. Komisia zvažuje okrem iného návrhy, ktoré by nútili podniky. ktoré by 
spôsobili omeškanie pri zmene poskytovateľa, ku kompenzácii koncového používateľa 
vystaveného tomuto omeškaniu.

                                               
1 Pozri BGBL. 2012, časť 1, č. 19, s. 958.
2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2002, zmenená smernicou 2009/136/ES 
(Ú. v. EÚ L 337, 18.12.2009, s. 11).
3 Bundesnetzagentur, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, Nemecko.


