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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0014/2009 af Friedhelm Höfer, tysk statsborger, om betalingspligtige 
hotline- og servicenumre

1. Sammendrag

Andrageren henviser til private og offentlige tjenesteyderes stadigt stigende anvendelse af 
betalingspligtige hotline- og servicenumre inden for rammerne af deres kommunikation med 
forbrugerne. Andrageren påpeger, at forbrugerne, hvis de har problemer, er tvunget til at ringe 
til et overtakseret nummer, og i tilfælde af et opkald til den tyske arbejdsformidling, hvor 
ventetiden gennemsnitligt er på 10 minutter, må den jobsøgende betale 0,39 EUR pr. minut.
Andrageren anser det for grotesk, at han som forbruger og borger er tvunget til at betale for en 
serviceydelse, han allerede har betalt for via en købskontrakt eller via skatten, og han 
anmoder derfor Europa-Parlamentet om at undersøge, hvorvidt dette forhold er i 
overensstemmelse med EU's principper om forbrugerbeskyttelse.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. april 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. juni 2009

Selvom Kommissionen forstår andragerens bekymring og frustration i denne henseende, skal 
det bemærkes, at offentlige myndigheder ikke ifølge fællesskabslovgivningen er forpligtet til 
at yde forbrugerne assistance til normal telefontakst. Offentlige institutioner kan vælge at 
anvende overtakseringsnumre efter behov. I henhold til fællesskabslovgivningens principper 
er det de nationale myndigheders ansvar at føre tilsyn med de nationale markeder. Detaljerne 
vedrørende offentlige myndigheders brug af overtakseringsnumre i relation til forbrugerne 
besluttes således af de nationale myndigheder. Det samme gælder for private virksomheder, 
som i deres virksomhedsstrategi kan beslutte at anvende sådanne overtakseringsnumre til 
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forbrugerhotlines.

På nationalt plan bemærker Kommissionen, at nogle medlemsstater vedtager lovgivning, som 
gør det ulovligt at indføre en sådan praksis for visse tjenesteydelser eller nummerrækker, eller
har taget skridt til at styrke forbrugerbeskyttelsesforanstaltningerne på dette område. I 
Frankrig forbyder den nye lov om konkurrence og forbrugere, som blev vedtaget i 2008, for 
eksempel at opkræve overtaksering for kundetjenesteydelser. Desuden skal ventetiden for 
opkald inden for samme net til disse tjenester være gratis. Den britiske nationale 
tilsynsmyndighed på telekommunikationsområdet, OFCOM, har for nylig besluttet at styrke 
forbrugerbeskyttelsesforanstaltningerne for så vidt angår opkald til ikke-geografiske numre, 
som anvendes af mange britiske virksomheder og organisationer til tjenesteydelser, herunder 
kundetjenesteydelseslinjer, og hvor der opkræves højere takster end for opkald til geografiske 
numre. Disse foranstaltninger, som vil være gældende fra august 2009, kræver, at udbydere af 
kommunikationstjenesteydelser skal give deres kunder klar information om opkaldstakster, og 
anvendelsen af visse dyrere ikke-geografiske nummerrækker vil blive underlagt 
overtakseringsregulering. Ifølge de oplysninger, Kommissionens tjenester har adgang til, har 
Tyskland ikke vedtaget sådanne foranstaltninger. 

For så vidt angår opkald til overtakseringslinjer, hvad enten anvendes af offentlige eller 
private enheder, sikrer fællesskabslovgivningen, at forbrugerne beskyttes mod misvisende 
information eller ufuldstændige oplysninger om deres køb. De skal informeres i tilstrækkelig 
grad, før de foretager et opkald til en overtakseringslinje. I henhold til direktiv 2005/29/EF1

om urimelig handelspraksis skal virksomheder i tide og på en tydelig måde give forbrugerne 
alle de oplysninger, de har brug for for at kunne træffe et informeret valg, navnlig hvad angår 
pris og ekstraomkostninger. Undladelse af på forhånd at oplyse prisen på 
overtakseringsopkald eller at vildlede kunderne til at tro, at der er tale om opkald til 
normaltakst, når dette ikke er tilfældet, kan udgøre vildledende praksis. Den beskyttelse mod 
urimelig handelspraksis, der findes i europæisk lovgivning, skal sikres og anvendes fuldt ud i 
hver enkelt EU-medlemsstats lovgivning. Det er op til de nationale myndigheder med ansvar 
for forbrugerbeskyttelse og de nationale domstole at vurdere, om en praksis er vildledende 
eller ej, og træffe foranstaltninger imod urimelig handelspraksis. 

Derudover dækker forsyningspligtdirektivet 2002/22/EF2 også opkald til tjenesteydelser med 
overtaksering og sikrer, at forbrugerne har ret til at modtage gennemsigtig og opdateret 
information om gældende priser og tariffer samt om standardvilkår og betingelser i 
forbindelse med anvendelsen af offentligt tilgængelige telefoniske tjenesteydelser. De 
nationale reguleringsmyndigheder i hver enkelt medlemsstat har hovedansvaret for at vurdere, 
i hvilket omfang de relevante krav til prisgennemsigtighed opfyldes af udbyderne af 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomheders 
urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked og om ændring af Rådets 
direktiv 84/450/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF, 98/27/EF og 
2002/65/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 (direktivet om 
urimelig handelspraksis).
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/22/EF af 7. marts 2002 om forsyningspligt 
og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester 
(forsyningspligtdirektivet).
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kommunikationstjenesteydelser, samt for at træffe korrigerende foranstaltninger, når det er 
nødvendigt. Forsyningspligtdirektivet sikrer, at der er hurtige og billige mekanismer til 
rådighed til udenretslig tvistbilæggelse, for så vidt angår gennemsigtigheden af tarifferne for 
overtakseringsopkald. Derudover har Kommissionen i sin igangværende undersøgelse af de 
lovgivningsmæssige rammer for elektronisk kommunikation foreslået en styrkelse af 
forbrugerbeskyttelsen, for så vidt angår gennemsigtigheden og den information, der skal 
stilles til rådighed for forbrugerne, f.eks. når de foretager opkald til et overtakseringsnummer. 
De nye bestemmelser i det reviderede forsyningspligtdirektiv skal, såfremt det vedtages, sikre, 
at nationale reguleringsmyndigheder er i stand til at sikre, at forbrugerne oplyses om prisen 
for ethvert opkald til tjenesteydelser med overtaksering umiddelbart før, opkaldet 
viderestilles.

Kommissionen bemærker, at det faktum, at en medlemsstat ikke har overtrådt 
bestemmelserne, ikke udelukker, at en enkeltperson afprøver sagen ved en domstol på 
grundlag af alle for sagen relevante omstændigheder for at få afgjort, om en offentlig eller 
privat enhed har overtrådt fællesskabslovgivningen. 

Den ovenfor beskrevne situation, hvor nogle medlemsstater tager skridt til at undgå den type 
situationer, som andrageren klager over, mens andre tydeligvis ikke gør det, er faktisk ikke 
udtryk for dårlig gennemførelse af fællesskabslovgivningen. Kommissionen er imidlertid 
opmærksom på dette og vil forfølge sagen i forbindelse med revideringen af 
forsyningspligtdirektivet.


