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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0014/2009, adresată de Friedhelm Höfer, de cetățenie germană, privind 
numerele de la liniile directe și de servicii, care se plătesc

1. Rezumatul petiției

Petiționarul face referire la furnizorii de servicii publice și private care folosesc din ce în ce 
mai mult numere de linii directe și de servicii, care trebuie plătite în contextul comunicării cu 
consumatorii. Petiționarul subliniază faptul că, în cazul în care consumatorii au probleme, 
sunt obligați să sune la un număr cu tarif mare, iar în cazul unui apel la agenția germană de 
ocupare a forței de muncă, pentru care timpul de așteptare este în medie de 10 minute, cei în 
căutarea unui loc de muncă sunt obligați să plătească 0,39 EUR pe minut. Petiționarul 
protestează împotriva faptului că este forțat să plătească, în calitate de consumator și cetățean, 
pentru un serviciu pentru care a plătit deja printr-un contract de vânzare sau prin impozit și, 
prin urmare, solicită Parlamentului European să investigheze dacă această situație corespunde 
principiilor UE privind protecția consumatorului.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 aprilie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 iunie 2009

Înainte de toate, deși Comisia înțelege îngrijorarea și frustrarea petiționarului în această 
privință, trebuie precizat faptul că legislația comunitară nu obligă în niciun fel autoritățile 
publice să ofere asistență consumatorilor prin intermediul liniilor telefonice cu tarif normal. 
Instituțiile publice pot alege să utilizeze tarife speciale în conformitate cu cerințele lor. În 
conformitate cu principiile legislației comunitare, este responsabilitatea autorităților naționale 
din statele membre să supravegheze piețele naționale. În consecință, detaliile privind 
utilizarea numerelor cu tarif special de către autoritățile publice în relațiile cu consumatorii 
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constituie un aspect asupra căruia decid autoritățile naționale. Același lucru este valabil și 
pentru întreprinderile private, care pot decide asupra utilizării acestor numere cu tarif special 
pentru liniile directe destinate consumatorilor în funcție de strategia lor de afaceri. 

Comisia ia act de faptul că, la nivel național, anumite state membre au adoptat legi care 
resping astfel de practici în cazul anumitor servicii sau serii de numere, sau au luat măsuri în 
vederea consolidării măsurilor de protecție a consumatorului în acest domeniu. În Franța, de 
exemplu, noua lege privind competiția și consumatorii, adoptată în 2008, interzice să se 
perceapă tarife speciale pentru serviciile cu clienții. În plus, timpul de așteptare pentru 
apelurile în rețea către aceste servicii trebuie să fie gratuit. Autoritatea britanică națională de 
reglementare a sectorului telecomunicațiilor, OFCOM, a decis recent consolidarea măsurilor 
de protecție a consumatorului în ceea ce privește apelurile către numerele non-geografice, 
care sunt utilizate de numeroase organizații și întreprinderi britanice pentru a oferi servicii, 
inclusiv linii de servicii cu clienții, și pentru care sunt percepute tarife mai ridicate decât 
apelurile către numerele geografice. Aceste măsuri, aplicabile începând cu luna august 2009, 
solicită furnizorilor de servicii de comunicații să le ofere clienților lor informații clare privind 
tarifele apelurilor, iar utilizarea anumitor serii de numere non-geografice mai costisitoare va fi 
supusă unei reglementări privind serviciile pentru numerele cu tarif special. Potrivit 
informațiilor disponibile serviciilor Comisiei, Germania nu a adoptat nicio astfel de măsură. 

În ceea ce privește apelurile către liniile cu tarif special, indiferent dacă sunt utilizate de 
entități publice sau private, legislația comunitară garantează protecția consumatorilor 
împotriva informațiilor înșelătoare sau incomplete în ceea ce privește achiziționarea acestora. 
Consumatorii trebuie să fie informați în mod corespunzător înainte de a efectua un apel către 
o linie cu tarif special. În conformitate cu Directiva 2005/29/CE privind practicile comerciale 
neloiale1, întreprinderile trebuie să ofere consumatorilor, în mod clar și la termen informațiile 
complete de care aceștia au nevoie pentru a face o alegere în cunoștință de cauză, în special în 
ceea ce privește prețul și taxele suplimentare. Neîndeplinirea obligației de a face publice, în 
avans, costurile apelurilor cu tarif special sau inducerea în eroare a consumatorilor, 
convingându-i de faptul că este vorba de numere cu tarif normal, când acest lucru nu este 
adevărat, ar putea constitui practici înșelătoare. Protecția oferită de legislația europeană 
privind practicile comerciale neloiale trebuie garantată și aplicată în integralitate de legislația 
fiecărui stat membru al UE. Este de competența autorităților naționale responsabile de 
protecția consumatorului și a instanțelor naționale să evalueze dacă o practică este înșelătoare 
sau nu, să investigheze întreprinderile și să ia măsuri împotriva practicilor neloiale. 

În plus, Directiva privind serviciile universale 2002/22/CE2 se aplică și apelurilor către 

                                               
1 Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind practicile 
comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori și de 
modificare a Directivei 84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 97/7/CE, 98/27/CE și 
2002/65/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 
2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului („Directiva privind practicile 
comerciale neloiale”).
2 Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind 
serviciile universale și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de 
comunicații (directiva privind serviciul universal).
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serviciile cu tarif special și garantează dreptul consumatorilor de a obține informații 
transparente și actualizate privind prețurile și tarifele practicate, precum și privind termenii și 
condițiile referitoare la utilizarea serviciilor de telefonie accesibile publicului. Autoritățile 
naționale de reglementare din fiecare stat membru au ca responsabilitate principală de a 
analiza măsura în care cerințele relevante privind transparența prețurilor sunt respectate de 
către furnizorii de servicii de comunicații și de a lua măsuri corective, după caz. Directiva 
privind serviciul universal garantează existența unor mecanisme extrajudiciare de soluționare 
a litigiilor, rapide și necostisitoare, privind transparența prețurilor apelurilor cu tarif special. În 
plus, la actuala revizuire a cadrului de reglementare pentru comunicațiile electronice, Comisia 
a propus consolidarea protecției consumatorului în ceea ce privește transparența și 
informațiile disponibile consumatorilor, de exemplu în cazul apelurilor către un număr cu tarif 
special. Noile dispoziții ale directivei revizuite privind serviciul universal, în cazul în care 
sunt adoptate, ar trebui să garanteze că autoritățile naționale de reglementare sunt în măsură să 
asigure informarea consumatorului cu privire la costul oricărui serviciu telefonic cu tarif 
special imediat, înainte de realizarea apelului. 

Comisia constată că absența elementelor de încălcare a legislației comunitare de către un stat 
membru nu împiedică o persoană fizică să solicite o decizie din partea instanțelor naționale, 
pe baza tuturor faptelor, pentru a determina dacă o entitate publică sau privată a încălcat 
legislația comunitară. 

Situația descrisă aici, și anume faptul că anumite state membre adoptă măsuri pentru a evita 
tipul de situație denunțată de către petiționar, în timp ce altele nu fac nimic în acest sens nu 
reprezintă, de fapt, o aplicare defectuoasă a legislației comunitare. Cu toate acestea, Comisia 
este vigilentă și va continua să analizeze acest aspect cu ocazia revizuirii directivei privind 
serviciul universal.


