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Ġermaniża, dwar il-hotlines u n-numri ta' servizz suġġetti għall-ħlas

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jirreferi għall-użu li qed jiżdied gradwalment minn fornituri tas-servizz privat 
u pubbliku tal-hotlines u tan-numri ta’ servizz li jeżiġu ħlas fil-kuntest tal-komunikazzjoni 
tagħhom mal-konsumaturi. Il-petizzjonant jenfasizza li jekk il-konsumaturi jiltaqgħu ma’ 
problemi huma jkollhom iċemplu numru b’tariffa għolja u, f’każ ta’ telefonata lill-aġenzija 
tax-xogħol Ġermaniża, li għaliha l-ħin ta’ stennija huwa ta’ madwar 10 minuti, il-persuni li 
jkunu qed ifittxu x-xogħol ikollhom iħallsu EUR 0.39 kull minuta. Il-petizzjonant jipprotesta 
li hu, bħala konsumatur u ċittadin, ikollu jħallas għal servizz li diġà ħallas għalih permezz ta’ 
kuntratt tal-bejgħ jew tat-taxxa u għalhekk hu jistieden lill-Parlament Ewropew biex 
jinvestiga jekk din is-sitwazzjoni hix konsistenti mal-prinċipji tal-UE dwar il-protezzjoni tal-
konsumatur.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-16 ta’ April 2009. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni skont 
l-Artikolu 192(4).

3. Risposta mill-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Ġunju 2009.

L-ewwel nett, minkejja li l-Kummissjoni tifhem it-tħassib u l-frustrazzjoni tal-petizzjonant 
f’dan ir-rigward, għandu jiġi nnutat li ma hemm l-ebda obbligu skont il-liġi tal-Komunità li l-
awtoritajiet pubbliċi jipprovdu assistenza lill-konsumaturi b'linji tat-telefown b'rata normali. 
L-istituzzjonijiet pubbliċi jistgħu jagħżlu li jużaw rati premium kont il-ħtiġijiet tagħhom. 
Skont il-prinċipji tal-liġi tal-Komunità, hija r-responsabilità tal-awtoritajiet nazzjonali fl-Istati 
Membri li jissorveljaw is-swieq nazzjonali. B’konsegwenza ta’ dan, id-dettalji rigward l-użu 
ta’ numri b’rata premium mill-awtoritajiet pubbliċi fir-rigward tal-konsumaturi huma 
kwistjoni li taqa’ f’idejn l-awtoritajiet nazzjonali. L-istess japplika għall-intrapriżi privati, li 
jistgħu jiddeċiedu li jużaw tali numri b’rata premium għall-hotlines tal-konsumaturi skont l-
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istrateġija kummerċjali tagħhom.   

Fil-livell nazzjonali, il-Kummissjoni tinnota li ċerti Stati Membri adottaw leġiżlazzjoni li ma 
tippermettix tali prattika għal ċerti servizzi jew ċerti firxiet ta’ numri, jew ħadu passi biex 
isaħħu l-miżuri ta’ protezzjoni tal-konsumatur f’dan il-qasam. Fi Franza, pereżmpju, il-liġi l-
ġdida dwar il-kompetizzjoni u l-konsumaturi adottata fl-2008 tipprojbixxi li jiġu imposti rati 
premium għas-servizzi tal-konsumatur. Barra minn hekk, iż-żmien ta’ stennija għas-sejħiet 
fuq l-internet għal dawn is-servizzi għandu jkun bla ħlas. L-OFCOM, ir-regolatur tat-
telekomunikazzjonijiet nazzjonali tar-Renju Unit, reċentement iddeċieda li jsaħħaħ il-miżuri 
ta’ protezzjoni tal-konsumatur fir-rigward tas-sejħiet għal numri mhux ġeografiċi, li jintużaw 
minn bosta negozji u organizzazzjonijiet tar-Renju Unit biex jipprovdu servizzi, inklużi linji 
tat-telefown għas-servizz tal-konsumatur, u li jiġu imposti b’rati ogħla mis-sejħiet għan-numri 
ġeografiċi. Dawn il-miżuri, applikabbli minn Awwissu 2009, jirrikjedu li l-fornituri tal-
komunikazzjonijiet jipprovdu informazzjoni ċara lill-konsumaturi tagħhom dwar l-imposti 
tas-sejħiet filwaqt li l-użu ta’ ċerti firxiet ta’ numri mhux ġeografiċi iktar għaljin se jkunu 
soġġetti għal regolament tas-servizzi b’rata premium. Skont l-informazzjoni disponibbli għas-
servizzi tal-Kummissjoni, il-Ġermanja ma adottat l-ebda miżura simili. 

Fir-rigward ta’ sejħiet għal linji b’rata premium, indipendentement minn jekk jintużawx minn 
entitajiet pubbliċi jew privati, il-liġi tal-Komunità tiżgura li l-konsumaturi jiġu protetti kontra 
informazzjoni qarrieqa jew mhux kompluta fir-rigward tax-xiri tagħhom. Huma għandhom 
ikunu infurmati b’mod adegwat qabel ma jagħmlu sejħa għal linja b’rata premium. Skont id-
Direttiva 2005/29/KE dwar Prattiki Kummerċjali Inġusti1, l-intrapriżi għandhom jipprovdu 
lill-konsumaturi bl-informazzjoni kompluta li jeħtieġu fil-waqt u b’mod ċar sabiex ikunu 
jistgħu jagħmlu għażla infurmata, b’mod partikulari fir-rigward tal-prezz u l-imposti 
addizzjonali. In-nuqqas li jiġi żvelat minn qabel kemm jiswew is-sejħiet b'rata premium, jew 
jekk il-konsumaturi jiġu mqarrqa biex jaħsbu li huma numri b'rata normali meta filfatt ma 
jkunux, jista' jikkostitwixxi prattika qarrieqa. Il-protezzjoni pprovduta permezz tal-liġi tal-
Komunità li tikkonċerna l-prattiki kummerċjali inġusti għandha tiġi garantita u applikata fl-
intier tagħha permezz tal-leġiżlazzjoni ta’ kull Stat Membru tal-UE. Huwa f’idejn l-
awtoritajiet nazzjonali responsabbli mill-protezzjoni tal-konsumatur u l-qrati nazzjonali, li 
jevalwaw jekk prattika hijiex qarrieqa jew le, li jinvestigaw il-kumpaniji u li jieħdu azzjoni 
kontra l-prattiki inġusti. 

Barra minn hekk, id-Direttiva Servizz Universali 2002/22/KE2 tkopri wkoll sejħiet għal 
servizzi b’rata premium u tiżgura li l-konsumaturi jkollhom id-dritt li jirċievu informazzjoni 
trasparenti u aġġornata dwar il-prezzijiet u t-tariffi applikabbli, kif ukoll dwar it-termini u l-
kundizzjonijiet standard fir-rigward tal-użu tas-servizzi tat-telefown disponibbli 

                                               
1 Id-Direttiva 2005/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ mejju 2005 dwar 
prattiċi kummerċjali żleali fin-negozju mal-konsumatur fis-suq intern li temenda d-Direttiva 
tal-Kunsill 84/450/KEE, id-Direttivi 97/7/KE, 98/27/KE u 2002/65/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill, u r-Regolament (KE) Nru 2006/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill (Direttiva dwar Prattiċi Kummerċjali Żleali).
2 Id-Direttiva 2002/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Marzu 2002 dwar 
servizz universali u d-drittijiet tal-utenti li jirrelataw ma' networks u servizzi ta' 
komunikazzjonijiet elettroniċi (Direttiva Servizz Universali).
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pubblikament. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali f’kull Stat Membru għandhom ir-
responsabilità primarja li jikkunsidraw sa liema punt ir-rekwiżiti relevanti tat-trasparenza tal-
prezzijiet huma ssodisfati mill-fornituri tal-komunikazzjonijiet u li jieħdu miżuri korrettivi 
jekk ikun xieraq. Id-Direttiva Servizz Universali tiżgura li jkun hemm mekkaniżmi għar-
riżoluzzjoni tat-tilwim, rapidi u mhux għaljin, disponibbli għar-riżoluzzjoni ta' tilwim dwar it-
trasparenza tat-tariffi tas-sejħiet b'rata premium. Barra minn hekk, fir-reviżjoni attwali tal-
qafas regolatorju għall-komunikazzjonijiet elettroniċi, il-Kummissjoni pproponiet tisħiħ tal-
protezzjoni tal-konsumaturi fil-qasam tat-trasparenza u l-informazzjoni disponibbli għall-
konsumaturi, pereżempju, meta jkunu qed jagħmlu sejħa għal numbru b’rata premium. Id-
dispożizzjonijiet il-ġodda tad-Direttiva Servizz Universali riveduta, jekk jiġu adottati, 
għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jkunu jistgħu jiżguraw li l-
konsumatur ikun infurmat dwar l-ispiża ta’ kwalunkwe servizz tat-telefown b’rata premium 
immedjatament qabel ma ssir it-telefonata.

Il-Kummissjoni tinnota li n-nuqqas ta’ elementi ta’ ksur min-naħa ta’ Stat Membru ma 
jipprekludix individwu milli jitlob sentenza tal-qorti nazzjonali, fuq il-bażi tal-fatti kollha tal-
każ, sabiex jiġi ddeterminat jekk entità pubblika jew privata tkunx kisret il-liġi tal-Komunità. 

Is-sitwazzjoni deskritta hawn, jiġifieri fejn ċerti Stati Membri qed jaħdmu biex jevitaw it-tip 
ta’ sitwazzjoni li qed jilmenta dwarha l-petizzjonant, filwaqt li huwa ċar li oħrajn mhux qed 
jagħmlu dan, filfatt ma tfissirx li hemm applikazzjoni ħażina tal-liġi tal-Komunità. Minkejja 
dan, il-Kummissjoni qed iżżomm għajnejha miftuħa u se ssegwi l-kwistjoni fir-reviżjoni tad-
Direttiva Servizz Universali.


