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1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä viittaa yksityisten ja julkisten palveluntarjoajien jatkuvasti lisääntyvään 
kuluttajille maksullisten hotline- ja palvelunumeroiden käyttöön. Vetoomuksen esittäjä 
huomauttaa, että ongelmatapauksissa kuluttajien on pakko soittaa puhelinnumeroon, jonka 
puhelumaksu on korkea, ja Saksan työvoimatoimistoon – jonka keskimääräinen odotusaika on 
10 minuuttia – soittaessaan työnhakijoiden on maksettava 0,39 euroa minuutilta. 
Vetoomuksen esittäjä vastustaa sitä, että hänen on kuluttajana ja kansalaisena pakko maksaa 
palvelusta, josta hän on jo maksanut myyntisopimuksen tai verojen muodossa, ja pyytää siksi 
Euroopan parlamenttia tutkimaan, onko tämä tilanne sopusoinnussa EU:n kuluttajansuojaa 
koskevien periaatteiden kanssa.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 16. huhtikuuta 2009. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 19. kesäkuuta 2009

Vaikka komissio ensinnäkin ymmärtää vetoomuksen esittäjän huolen ja turhautumisen tämän 
asian osalta, on huomattava, että yhteisön lainsäädännön nojalla julkiset viranomaiset eivät 
ole velvollisia tarjoamaan kuluttajille puhelinpalveluja normaalihintaan. Julkiset laitokset 
voivat päättää, että ne käyttävät vaatimuksiinsa sopivia lisämaksullisia puhelinpalveluja. 
Yhteisön lainsäädännön periaatteiden mukaisesti kansallisten markkinoiden valvonta on 
jäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten vastuulla. Siten kansallisten viranomaisten on 
päätettävä yksityiskohdista, jotka liittyvät julkisten viranomaisten lisämaksullisten 
puhelinnumeroiden käyttöön kuluttajiin liittyvissä asioissa. Sama koskee yksityisyrityksiä, 
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jotka voivat liiketoimintastrategiansa mukaisesti päättää käyttää kyseisiä lisämaksullisia 
puhelinnumeroita kuluttajien hotline-palveluissa.

Komissio huomauttaa, että jotkin jäsenvaltiot ovat antaneet kansallisesti lainsäädäntöä, jonka 
nojalla kyseistä käytäntöä ei voida soveltaa tiettyihin palveluihin tai numerointialueisiin, tai 
ne ovat ryhtyneet toimenpiteisiin vahvistaakseen tämän alan kuluttajansuojatoimenpiteitä. 
Esimerkiksi Ranskassa uudella kilpailusta ja kuluttajista vuonna 2008 annetulla 
lainsäädännöllä kielletään lisämaksujen veloittaminen kuluttajapalveluista. Kyseisten 
palvelujen verkon sisäisten puhelujen odotusajan on lisäksi oltava maksutonta. Yhdistyneen 
kuningaskunnan televiestinnän sääntelyviranomainen OFCOM teki äskettäin päätöksen 
kuluttajansuojatoimenpiteiden vahvistamisesta niiden puheluiden osalta, jotka soitetaan 
muihin kuin maantieteellisiin numeroihin. Monet Yhdistyneen kuningaskunnan liikeyritykset 
ja järjestöt käyttävät kyseisiä numeroita tarjotakseen palveluja, myös asiakaspalvelua, ja niistä 
veloitetaan korkeampi hinta kuin soitoista maantieteellisiin numeroihin. Nämä elokuusta 2009 
sovellettavissa olevat toimenpiteet edellyttävät, että viestinnän tarjoajat antavat asiakkailleen 
selkeää tietoja puhelujen hinnoista, ja tiettyjen kalliimpien muiden kuin maantieteellisten 
numerointialueiden käyttöön sovelletaan lisämaksullisten palvelujen sääntelyä. Komission 
saatavilla olevien tietojen mukaan Saksa ei ole ottanut käyttöön kyseisiä toimenpiteitä.

Lisämaksullisiin numeroihin soittamisen osalta yhteisön lainsäädännöllä taataan, että 
kuluttajia suojellaan niiden käytön osalta harhaanjohtavalta tiedolta tai epätäydelliseltä 
tiedolta riippumatta siitä, ovatko käyttäjät julkisia vai yksityisiä tahoja. Käyttäjille on 
tiedotettava asianmukaisesti ennen lisämaksulliseen numeroon soittamista. Sopimattomista 
kaupallisista menettelyistä annetun direktiivin 2005/29/EY1 nojalla yritysten on tarjottava 
kuluttajille oikeaan aikaan ja selkeästi täydelliset tiedot, joita he tarvitsevat tehdäkseen 
perustellun päätöksen, erityisesti hinnasta ja lisämaksuista. Lisämaksullisten puhelujen hinnan 
mainitsematta jättäminen tai kuluttajien johtaminen harhaan niin, että he luulevat numerojen 
olevan normaalihintaisia, vaikka ne eivät ole, voivat olla harhaanjohtavia menettelyjä. 
Yhteisön lainsäädännön tarjoama suoja sopimattomia kaupallisia menettelyjä vastaan on 
taattava, ja sitä on sovellettava täysimääräisesti kaikkien EU:n jäsenvaltioiden 
lainsäädännössä. Kansalliset viranomaiset vastaavat kuluttajansuojasta ja kansalliset 
tuomioistuimet arvioivat, onko menettely harhaanjohtavaa vai ei, tutkivat yrityksiä ja ryhtyvät 
toimenpiteisiin sopimattomia menettelyjä vastaan.

Lisäksi yleispalveludirektiivillä 2002/22/EY2 katetaan puhelut lisämaksullisiin palveluihin ja 
taataan, että kuluttajilla on oikeus saada selkeätä ja ajantasaista tietoa sovellettavista hinnoista 
sekä yleisesti saatavilla oleviin puhelinpalveluihin sovellettavista hinnoista sekä niitä 
koskevien sopimusten vakioehdoista. Kunkin jäsenvaltion kansallisilla sääntelyviranomaisilla 
on pääasiallinen vastuu päättää, täyttävätkö viestinnän tarjoajat hintojen selkeyttä koskevat 
vaatimukset ja ryhtyä tarvittaessa korjaaviin toimiin. Yleispalveludirektiivillä taataan, että 
lisämaksullisten puhelujen hintojen selkeyttä koskevia kiistoja varten on saatavilla nopeat ja 

                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/29/EY, annettu 11. toukokuuta 2005, sopimattomista 
elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla ja neuvoston 
direktiivin 84/450/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 97/7/EY, 98/27/EY ja 2002/65/EY sekä
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta.
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/22/EY, annettu 7. maaliskuuta 2002, yleispalveluista ja 
käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla (yleispalveludirektiivi).



CM\785757FI.doc 3/3 PE427.018v01-00

FI

kustannuksiltaan edulliset tuomioistuimen ulkopuoliset ratkaisumenettelyt. Sähköisen 
viestinnän sääntelypuitteiden nykyisessä tarkistuksessa komissio on myös ehdottanut 
kuluttajansuojan vahvistamista avoimuuden ja kuluttajien saatavilla olevien tietojen osalta 
esimerkiksi soitettaessa lisämaksulliseen numeroon. Mikäli tarkistettu yleispalveludirektiivi 
hyväksytään, sen uusien säännösten pitäisi taata, että kansalliset sääntelyviranomaiset voivat 
varmistaa, että kuluttajalle tiedotetaan kaikista lisämaksullisen puhelinpalvelun 
kustannuksista välittömästi ennen puhelun yhdistämistä.

Komissio huomauttaa, että vaikka jäsenvaltioiden rikkomusta ei havaittaisikaan, se ei estä 
ihmisiä pyytämästä tapauksen tosiasioihin perustuvaa kansallisen tuomioistuimen päätöstä 
siitä, onko julkinen tai yksityinen taho rikkonut yhteisön lainsäädäntöä.

Tässä kuvailtu tilanne, jossa jotkin jäsenvaltiot pyrkivät välttämään sellaisia tilanteita, joista 
vetoomuksen esittäjä on valittanut, mutta toiset selkeästi eivät, ei itse asiassa ole yhteisön 
lainsäädännön epäasianmukaista soveltamista. Komissio seuraa kuitenkin tilannetta valppaasti 
ja vie asiaa eteenpäin yleispalveludirektiivin tarkistamisessa.


