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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0014/2009, którą złożył Friedhelm Höfer (Niemcy), w sprawie płatnych 
gorących linii i numerów usługowych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję odnosi się do prywatnych i publicznych dostawców usług, którzy 
korzystają w coraz większym stopniu z płatnych gorących linii i numerów serwisowych
w ramach komunikowania się z konsumentami. Składający petycję zaznacza, że jeśli 
konsumenci mają problemy, muszą dzwonić pod numery, w przypadku których stawki za 
połączenie są bardzo wysokie. W przypadku połączenia z niemiecką agencją zatrudnienia 
osoba poszukująca pracy musi uiścić opłatę w wysokości 0,39 euro za minutę, a czas 
oczekiwania wynosi średnio 10 minut. Składający petycję protestuje w związku z faktem, iż 
jako konsument i obywatel zmuszony jest płacić za usługę, której koszty pokrył już w oparciu 
o umowę sprzedaży czy podatek i dlatego wzywa Parlament Europejski do zbadania, czy 
sytuacja ta jest zgodna z unijnymi przepisami w zakresie ochrony konsumenta.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 16 kwietnia 2009 r. Na mocy art. 192 ust. 4 zwrócono 
się do Komisji o udzielenie informacji.

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 czerwca 2009 r.

Chociaż Komisja rozumie obawy i frustrację składającego petycję, należy przede wszystkim 
stwierdzić, że zgodnie z prawem wspólnotowym organy publiczne nie mają obowiązku 
udzielania konsumentom pomocy za pośrednictwem linii telefonicznych umożliwiających 
połączenia po normalnych stawkach. Instytucje publiczne mogą się zdecydować na wyższe 
stawki w zależności od własnych wymogów. Zgodnie z zasadami prawa wspólnotowego 
odpowiedzialność za nadzór nad rynkami krajowymi spoczywa na organach krajowych 
państw członkowskich. Wobec tego szczegóły dotyczące korzystania przez organy publiczne 
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z droższych numerów na potrzeby kontaktu z konsumentami to kwestia pozostająca w gestii 
organów krajowych. To samo dotyczy prywatnych przedsiębiorstw, które zgodnie ze swoją 
strategią biznesową mogą zadecydować o korzystaniu z takich droższych gorących linii, aby 
kontaktować się z konsumentami.

Komisja zauważa, że na szczeblu krajowym niektóre państwa członkowskie przyjęły przepisy 
zabraniające takich praktyk w odniesieniu do niektórych usług lub pewnych zakresów 
numerów, albo też podjęły kroki mające na celu wzmocnienie środków ochrony konsumenta 
w tej dziedzinie. Na przykład we Francji nowe prawo w sprawie konkurencji i konsumentów, 
przyjęte w 2008 r., zabrania pobierania wyższych opłat za usługi na rzecz konsumentów. 
Ponadto czas oczekiwania na te usługi w ramach istniejącego połączenia musi być bezpłatny. 
Brytyjski organ regulacji rynku telekomunikacyjnego (OFCOM) postanowił niedawno 
wzmocnić środki ochrony konsumentów w odniesieniu do połączeń z numerami niemającymi 
przyporządkowania geograficznego, wykorzystywanymi przez wiele przedsiębiorstw i 
organizacji w Zjednoczonym Królestwie do świadczenia usług, co obejmuje m.in. numery 
usługowe dla konsumentów, i rozliczanymi po stawkach wyższych niż połączenia z 
numerami mającymi przyporządkowanie geograficzne. Środki te, które wchodzą w życie w 
sierpniu 2009 r., nakładają na dostawców usług komunikacyjnych obowiązek jednoznacznego 
informowania konsumentów o kosztach połączeń, a korzystanie z pewnych droższych 
zakresów numerów bez przyporządkowania geograficznego będzie podlegać regulacjom w 
dziedzinie usług o podwyższonej opłacie. Zgodnie z informacjami, jakimi dysponują służby 
Komisji, Niemcy nie przyjęły takich środków.

W odniesieniu do połączeń z numerami o podwyższonej opłacie, bez względu na to, czy 
korzystają z nich podmioty publiczne, czy prywatne, prawo wspólnotowe gwarantuje ochronę 
konsumentów przed mylącą informacją oraz informacją niepełną dotyczącą dokonywanych 
przez nich zakupów. Konsument musi być należycie poinformowany, zanim połączy się z 
numerem o podwyższonej opłacie. Zgodnie z dyrektywą 2005/29/WE w sprawie 
nieuczciwych praktyk handlowych1 przedsiębiorstwa muszą podawać konsumentom 
odpowiednio wcześnie i w sposób jednoznaczny pełne informacje potrzebne do podjęcia 
świadomego wyboru, zwłaszcza w odniesieniu do ceny i dodatkowych opłat. Brak uczciwej 
informacji o kosztach rozmów o podwyższonej opłacie lub utrzymywanie konsumentów w 
błędnym przekonaniu, że są to numery podlegające normalnej taryfikacji, chociaż w 
rzeczywistości jest inaczej, można określić jako praktyki wprowadzające w błąd. Ochrona 
przed nieuczciwymi praktykami handlowymi, przewidziana w prawie europejskim, musi być 
w pełni zagwarantowana i znajdować swoje odzwierciedlenie w prawie każdego z państw 
członkowskich. To organy krajowe odpowiedzialne za ochronę konsumentów oraz sądy 
krajowe oceniają, czy dana praktyka wprowadza w błąd, czy nie, oraz nadzorują 
przedsiębiorstwa i podejmują działania mające na celu eliminację nieuczciwych praktyk.

Ponadto dyrektywa o usługach powszechnych 2002/22/WE2 obejmuje również połączenia z 

                                               
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/29/WE z 11 maja 2005 r. w sprawie nieuczciwych praktyk 
stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym, zmieniająca dyrektywę Rady 
84/450/EWG, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 97/7/WE i 2002/65 oraz rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) 2006/2004 (dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych).
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/22/WE z 7 marca 2002 r. w sprawie usług powszechnych i 
praw użytkowników związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej (dyrektywa o usługach 
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numerami usługowymi o podwyższonej opłacie i przewiduje prawo konsumentów do 
otrzymania przejrzystych i aktualnych informacji o obowiązujących cenach i taryfach, a także 
o standardowych warunkach korzystania z publicznie dostępnych usług telefonicznych. 
Odpowiedzialność za decyzję o tym, w jakim stopniu dostawcy usług komunikacyjnych 
spełniają wymogi dotyczące przejrzystości cen, ponoszą przede wszystkim krajowe organy 
regulacyjne we wszystkich państwach członkowskich i to one w razie potrzeby podejmują 
działania zaradcze. Dyrektywa o usługach powszechnych gwarantuje szybkie i niedrogie 
mechanizmy pozasądowego rozstrzygania sporów, które można zastosować w celu 
rozstrzygnięcia sporów dotyczących przejrzystości taryfikacji połączeń o podwyższonej 
cenie. Ponadto w ramach bieżącego przeglądu ram regulacyjnych w zakresie komunikacji 
elektronicznej Komisja zaproponowała wzmocnienie ochrony konsumentów pod względem 
przejrzystości i dostępności informacji dla konsumentów, np. w przypadku wykonywania 
połączeń z numerami o podwyższonej cenie. Jeżeli nowe przepisy zmienionej dyrektywy o 
usługach powszechnych zostaną przyjęte, krajowe organy regulacyjne powinny mieć 
możliwość zapewnienia konsumentom informacji o kosztach wszystkich usług 
telefonicznych, za które pobiera się opłaty wg podwyższonych stawek, bezpośrednio przed 
wykonaniem połączenia.

Komisja zauważa, że brak elementów wskazujących na naruszenie przepisów przez państwo 
członkowskie nie wyklucza możliwości zażądania przez osobę fizyczną wydania przez sąd 
orzeczenia oceniającego – w oparciu o znajomość wszystkich faktów dotyczących danej 
sprawy – czy podmiot publiczny lub prywatny naruszył prawo wspólnotowe.

Opisana tu sytuacja, w której niektóre państwa członkowskie podejmują kroki mające na celu 
uniknięcie okoliczności, z powodu których składający petycję złożył skargę, a inne 
podobnych działań nie podejmują, nie wskazuje w rzeczywistości na nieodpowiednie 
stosowanie prawa wspólnotowego. Komisja zapewnia jednak o swojej czujności i będzie 
śledzić tę sprawę w ramach przeglądu dyrektywy o usługach powszechnych.

                                                                                                                                                  
powszechnych).


