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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

19.06.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0014/2009, внесена от Friedhelm Höfer, с германско гражданство, 
относно горещи линии и обслужващи номера, които са предмет на плащане

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се позовава на постоянно нарастващата употреба от страна на 
доставчици на частни и обществени услуги на горещи линии и обслужващи номера, 
които изискват плащане при комуникацията с потребителите. Вносителят на петицията 
посочва, че ако потребителите имат проблеми, те са принудени да се обадят на 
високотарифни телефонни номера, и в случай, че се обадят на германската агенция по 
заетостта, за която времето за чакане е средно около 10 минути, търсещите работа 
трябва да платят 0,39 евро на минута. Вносителят на петицията протестира срещу това, 
че той като потребител и гражданин бива принуден да плаща за услуга, за която вече е 
платил чрез договор за продажба или чрез данък, и поради това призовава Европейския 
парламент да проучи дали това положение е в съответствие с принципите на ЕС за 
защита на потребителите.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 април 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от Правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 19 юни 2009 г.

На първо място, въпреки че Комисията разбира загрижеността и притесненията на 
вносителя по този въпрос, трябва да се отбележи, че съгласно правото на Общността 
няма задължение за публичните органи да предоставят съдействие на потребителите 
чрез телефонни номера, за които се прилага обикновена тарифа. Публичните 
институции могат да изберат да използват по-високи ставки според изискванията си. В 
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съответствие с принципите на правото на Общността отговорност за контрол на 
националните пазари носят националните органи на държавите-членки. Следователно 
подробностите относно използването на високотарифни телефонни номера от страна на 
публичните органи за връзка с потребителите са въпрос, който се решава от 
националните органи. Същото важи за частните предприятия, които могат да решат да 
използват такива високотарифни телефонни номера за потребителски горещи линии в 
зависимост от своята стратегия за дейността.

На национално равнище Комисията отбелязва, че някои държави-членки са приели 
законодателство, което не позволява подобни практики за някои услуги или определени 
телефонни номера, или са предприели стъпки за укрепване на мерките за защита на 
потребителите в тази област. Например във Франция новият закон за конкуренцията и 
потребителите, приет през 2008 г., забранява да се използват високи ставки за 
потребителски услуги. Освен това времето за изчакване при повиквания в мрежата за 
такива услуги трябва да бъде безплатно. Британският регулаторен орган в областта на 
далекосъобщенията, OFCOM, реши неотдавна да укрепи мерките за защита на 
потребителите при повиквания към негеографски номера, каквито използват редица 
предприятия и организации в Обединеното кралство за предоставяне на услуги, 
включително телефонни линии за обслужване на потребители, и които се таксуват по 
по-високи ставки в сравнение с повикванията към географски номера. Тази мерки, 
приложими от август 2009 г., изискват от доставчиците на съобщителни услуги да 
предоставят на потребителите си ясна информация относно приложимите ставки, а 
употребата на някои по-скъпоструващи негеографски номера ще бъде подчинена на 
правната уредба за високотарифните услуги. Съгласно информация, с която разполагат 
службите на Комисията, Германия не е приела такива мерки.

Във връзка с повикванията към високотарифни номера, независимо от това дали се 
използват от публични или частни образувания, правото на Общността гарантира, че 
потребителите са защитени срещу заблуждаваща или непълна информация за 
използваната услуга. Те трябва да бъдат информирани по подобаващ начин преди да 
осъществят повикване към високотарифен номер. Съгласно Директива 2005/29/ЕО 
относно нелоялни търговски практики1 предприятията трябва да предоставят на 
потребителите своевременно и ясно пълната информация, от която се нуждаят, за да 
направят информиран избор, особено по отношение на цената и допълнителните такси. 
Непредоставянето на предварителна информация за цената на високотарифните 
повиквания или заблуждаването на потребителите, като се поддържа у тях 
убеждението, че става дума за номера с обикновени ставки, когато това не е така, би 
могло да представлява заблуждаваща практика. Защитата, предоставяна от 
европейското право предвид нелоялните търговски практики, трябва да бъде 
гарантирана и прилагана изцяло от законодателството на всяка държава-членка на ЕС. 
Националните органи, които отговарят за защитата на потребителите, и националните 
съдилища трябва да анализират дали определена практика е заблуждаваща или не, да 

                                               
1 Директива 2005/29/EО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 г. относно нелоялни 
търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар и изменение на 
Директива 84/450/ЕИО на Съвета, Директиви 97/7/EО и 2002/65/EО на Европейския парламент и на 
Съвета, и Регламент (EО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета (Директива за нелоялните 
търговски практики).
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проучват дружествата и да предприемат мерки срещу нелоялните практики.

Директива 2002/22/ЕО (Директива за универсалната услуга)1 също включва 
повикванията към високотарифни услуги и гарантира, че потребителите имат правото 
да получават прозрачна и актуална информация за приложимите цени и тарифи, както и 
за стандартните договорни условия по отношение на достъпа и използването на 
обществени телефонни мрежи. Националните регулаторни органи на всяка държава-
членка носят основната отговорност да проверят до каква степен са изпълнени 
съответните изисквания за ценова прозрачност от страна на доставчиците на 
съобщителни услуги и при необходимост да предприемат мерки за привеждане в 
съответствие. Директивата за универсалната услуга гарантира наличието на бързи и не 
скъпоструващи механизми за извънсъдебно уреждане на спорове за решаване на 
спорове относно прозрачността на ставките за високотарифни повиквания. Освен това 
при настоящия преглед на регулаторната рамка за електронни съобщения Комисията 
предложи да се увеличи степента на защита на потребителите в смисъл на прозрачност 
и информация, предоставяна на потребителите, например при повиквания към 
високотарифен номер. Новите разпоредби на преработената Директива за 
универсалната услуга, ако бъдат приети, следва да осигурят възможност на 
националните регулаторни органи да гарантират осведомеността на потребителите 
относно цената на всяка високотарифна телефонна услуга непосредствено преди 
осъществяване на връзката.

Комисията отбелязва, че отсъствието на елементи на нарушение от страна на 
държавите-членки не възпрепятства отделния човек да се обърне към национален съд 
за решение въз основа на фактите по конкретен случай дали публично или частно 
образувание е нарушило правото на Общността.

Описаното тук положение, при което в някои държави-членки се предприемат мерки за 
избягване на положения като описаното от вносителя на петицията, а в други не се 
прави нищо в тази насока, всъщност не представлява неправилно приложение на 
правото на Общността. При все това Комисията осъществява наблюдение и ще 
продължи работа по този въпрос при прегледа на Директивата за универсалната услуга.

                                               
1 Директива 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно 
универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и 
услуги (Директива за универсалната услуга).


