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Θέμα: Αναφορά 0014/2009, του Friedhelm Höfer, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τις 
ανοικτές τηλεφωνικές γραμμές και τους αριθμούς εξυπηρέτησης που υπόκεινται 
σε χρέωση

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων κάνει λόγο για τη σταθερά αυξανόμενη χρήση από ιδιωτικούς και δημόσιους 
παρόχους υπηρεσιών ανοικτών τηλεφωνικών γραμμών και αριθμών εξυπηρέτησης με χρέωση 
στο πλαίσιο της επικοινωνίας τους με τους καταναλωτές. Ο αναφέρων επισημαίνει ότι, εάν οι 
καταναλωτές αντιμετωπίζουν προβλήματα, αναγκάζονται να καλούν έναν αριθμό υψηλής 
χρέωσης και, σε περίπτωση κλήσης στη γερμανική υπηρεσία απασχόλησης, για την οποία ο 
χρόνος αναμονής είναι κατά μέσο όρο 10 λεπτά, οι αναζητούντες εργασία πρέπει να 
πληρώνουν 0,39 ευρώ το λεπτό. Ο αναφέρων διαμαρτύρεται διότι ο ίδιος, ως καταναλωτής 
και πολίτης, αναγκάζεται να πληρώνει για μια υπηρεσία που έχει ήδη πληρώσει μέσω 
σύμβασης πώλησης ή μέσω της φορολογίας και, συνεπώς, καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
να διερευνήσει εάν αυτή η κατάσταση είναι συνεπής με τις αρχές της ΕΕ για την προστασία 
των καταναλωτών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίστηκε παραδεκτή στις 16 Απριλίου 2009. Ζητήθηκαν πληροφορίες από την 
Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 192(4).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Ιουνίου 2009.

Καταρχήν, παρότι η Επιτροπή κατανοεί τις ανησυχίες και την απογοήτευση του αναφέροντος
για το θέμα αυτό, θα πρέπει να τονιστεί ότι δεν υπάρχει υποχρέωση των δημοσίων αρχών, 
δυνάμει του κοινοτικού δικαίου, να προσφέρουν συνδρομή στους καταναλωτές με τις 
συνήθεις τιμές τηλεφωνικής συνδιάλεξης. Οι δημόσιοι φορείς δύνανται να επιλέγουν τη
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χρήση πρόσθετων τελών αναλόγως των απαιτήσεών τους. Βάσει των αρχών του κοινοτικού
δικαίου, επαφίεται στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών των κρατών μελών η εποπτεία των 
εθνικών αγορών. Επομένως, οι λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση αριθμών με χρέωση
πρόσθετων τελών εκ μέρους των δημόσιων υπηρεσιών σε σχέση με καταναλωτές είναι θέμα 
που αποφασίζουν οι εθνικές αρχές. Το αυτό ισχύει για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες
δύνανται να αποφασίζουν τη χρήση τέτοιων αριθμών με πρόσθετη χρέωση για τις ελεύθερες 
γραμμές προς τους καταναλωτές, ανάλογα με την επιχειρηματική τους στρατηγική.

Σε εθνικό επίπεδο, η Επιτροπή παρατηρεί ότι μερικά κράτη μέλη ενέκριναν νομοθεσία που
απαγορεύει τέτοιες πρακτικές για ορισμένες υπηρεσίες ή ορισμένο φάσμα αριθμών, ή έχουν 
λάβει μέτρα προς ενίσχυση των μέτρων προστασίας του καταναλωτή στον τομέα αυτό. Στη
Γαλλία, για παράδειγμα, η νέα νομοθεσία περί ανταγωνισμού και καταναλωτών που 
εγκρίθηκε το 2008 απαγορεύει τη χρέωση με πρόσθετα τέλη για υπηρεσίες καταναλωτών. 
Επιπλέον, ο χρόνος αναμονής για τις κλήσεις προς τέτοιες υπηρεσίες πρέπει να είναι δωρεάν. 
Ο εθνικός ρυθμιστής των τηλεπικοινωνιών του ΗΒ, OFCOM, αποφάσισε πρόσφατα να
ενισχύσει τα μέτρα προστασίας των καταναλωτών όσον αφορά τις κλήσεις προς μη 
γεωγραφικούς αριθμούς, τους οποίους χρησιμοποιούν πολλές επιχειρήσεις και οργανώσεις 
του ΗΒ για την παροχή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων γραμμών εξυπηρέτησης πελατών, 
και οι οποίοι χρεώνονται με υψηλότερα τέλη απότι οι κλήσεις προς γεωγραφικούς αριθμούς. 
Τα μέτρα αυτά, που θα ισχύσουν από τον Αύγουστο του 2009, υποχρεώνουν τους παρόχους
υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών να προσφέρουν στους πελάτες τους σαφείς πληροφορίες σχετικά 
με τα τέλη της κλήσης, ενώ τη χρήση ορισμένων ακριβότερων μη γεωγραφικών αριθμών θα 
ρυθμίζει κανονισμός για τις υπηρεσίες με πρόσθετα τέλη. Βάσει των πληροφοριών που
διαθέτουν οι υπηρεσίες της Επιτροπής, η Γερμανία δεν έχει εγκρίνει τέτοια μέτρα.

Όσον αφορά τις κλήσεις με πρόσθετα τέλη, ανεξαρτήτως του εάν χρησιμοποιούνται από
δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, η κοινοτική νομοθεσία διασφαλίζει την προστασία των 
καταναλωτών από παραπλανητικές ή ατελείς πληροφορίες όσον αφορά τη χρέωσή τους. 
Πρέπει να είναι επαρκώς πληροφορημένοι προτού κάνουν μια κλήση σε αριθμό με πρόσθετα 
τέλη. Βάσει της οδηγίας 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές1, οι επιχειρήσεις
οφείλουν να προσφέρουν στους καταναλωτές εγκαίρως και σαφώς όλες τις πληροφορίες που 
χρειάζονται για να προβαίνουν σε ενημερωμένες επιλογές, ιδίως σχετικά με την τιμή και τα 
πρόσθετα τέλη. Η μη εκ των προτέρων αναφορά του κόστους των κλήσεων με πρόσθετα τέλη
ή η παραπλάνηση των καταναλωτών ότι πρόκειται για αριθμούς με κανονική χρέωση μπορεί 
να αποτελεί παραπλανητική πρακτική. Η προστασία που προσφέρει η ευρωπαϊκή νομοθεσία
από τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές πρέπει να είναι εξασφαλισμένη και να εφαρμόζεται σε 
όλη της έκτασή της από τη νομοθεσία κάθε κράτους μέλους της ΕΕ. Εναπόκειται στις εθνικές
αρχές που είναι αρμόδιες για την προστασία των καταναλωτών και στα εθνικά δικαστήρια η
απόφαση για το εάν μια πρακτική είναι παραπλανητική, για τη διερεύνηση επιχειρήσεων και 
για την ανάληψη δράσης κατά αθέμιτων πρακτικών.

                                               
1 Οδηγία 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου
2005 για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην
εσωτερική αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των 
οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου ("Οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές").
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Επιπλέον, η οδηγία καθολικής υπηρεσίας 2002/22/ΕΚ1 καλύπτει και αυτή τις κλήσεις προς
υπηρεσίες με πρόσθετα τέλη και διασφαλίζει ότι οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να
λαμβάνουν διαφανείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες για τις τιμές και τα τέλη που 
ισχύουν, καθώς και για τους τυποποιημένους όρους που διέπουν τη χρήση των δημόσια 
διαθέσιμων τηλεφωνικών υπηρεσιών. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές κάθε κράτους μέλους
φέρουν την πρωταρχική ευθύνη της εξέτασης του βαθμού στον οποίο γίνονται σεβαστές οι 
σχετικές απαιτήσεις για τη διαφάνεια των τιμών εκ μέρους των παρόχων επικοινωνιών και 
για τη λήψη διορθωτικών μέτρων, εάν χρειαστεί. Η οδηγία καθολικής υπηρεσίας διασφαλίζει
την ύπαρξη ταχέων και φθηνών εξωδικαστικών μηχανισμών για την επίλυση διαφορών που 
αφορούν τη διαφάνεια της χρέωσης των κλήσεων με πρόσθετα τέλη. Επιπλέον, κατά την
τρέχουσα αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η
Επιτροπή έχει προτείνει να ενισχυθεί η προστασία των καταναλωτών στον τομέα της 
διαφάνειας και των πληροφοριών που διατίθενται στους καταναλωτές, π.χ., όποτε καλούν 
έναν αριθμό με πρόσθετα τέλη. Οι νέες διατάξεις της αναθεωρημένης οδηγίας καθολικής
υπηρεσίας, εφόσον εγκριθούν, θα διασφαλίζουν ότι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές είναι σε 
θέση να εξασφαλίζουν ότι ο καταναλωτής ενημερώνεται για το κόστος κάθε τηλεφωνικής 
υπηρεσίας με πρόσθετα τέλη αμέσως πριν από τη σύνδεση της κλήσης.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η απουσία ενδείξεων παραβίασης εκ μέρους ενός κράτους
μέλους δεν εμποδίζει ένα άτομο από του να ζητήσει απόφαση εθνικού δικαστηρίου, 
βασισμένη σε όλα τα στοιχεία μιας υπόθεσης, που θα προσδιορίζει εάν μια δημόσια ή 
ιδιωτική οντότητα έχει παραβιάσει το κοινοτικό δίκαιο.

Η κατάσταση που περιγράφεται ανωτέρω, ότι μερικά κράτη μέλη προσπαθούν να αποφύγουν
τις καταστάσεις για τις οποίες παραπονείται ο αναφέρων, ενώ άλλα σαφώς δεν το πράττουν, 
δεν καταδεικνύει στην πράξη κακή εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας. Η Επιτροπή
πάντως επαγρυπνεί και θα δώσει συνέχεια στο ζήτημα κατά την αναθεώρηση της οδηγίας 
καθολικής υπηρεσίας.

                                               
1 Οδηγία 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου
2002 για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία καθολικής υπηρεσίας).


