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Utskottet för framställningar
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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0014/2009, ingiven av Friedhelm Höfer (tysk medborgare), om 
avgiftsbelagda hotline- och servicenummer

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren hänvisar till att privata och offentliga tjänsteleverantörer alltmer använder 
avgiftsbelagda hotline- och servicenummer vid kommunikation med konsumenterna.
Framställaren påpekar att konsumenter som har problem måste ringa till ett dyrt betalnummer, 
och när man ringer till den tyska arbetsförmedlingen, där väntetiden i genomsnitt är 
10 minuter, får den arbetssökande betala 0,39 euro per minut. Framställaren protesterar mot 
att han som konsument och medborgare måste betala för en service som han redan har betalat 
för via köpeavtalet eller skattsedeln, och han uppmanar därför Europaparlamentet att utreda 
om detta överensstämmer med EU:s konsumentskyddsprinciper.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 16 april 2009. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 19 juni 2009.

Även om kommissionen förstår framställarens oro och frustration bör det först och främst 
påpekas att enligt gemenskapslagstiftningen behöver offentliga myndigheter inte erbjuda hjälp 
till konsumenter till priset av ett vanligt telefonsamtal. Offentliga institutioner kan välja att 
använda förhöjda samtalsavgifter enligt behov. I enlighet med bestämmelser i 
gemenskapslagstiftningen ansvarar de nationella myndigheterna i medlemsstaterna för 
övervakning av nationella marknader. Följaktligen bestämmer de nationella myndigheterna 
om detaljer kring offentliga myndigheters användning av samtal till förhöjda avgifter i 
kommunikationen med konsumenter. Det samma gäller för privata företag som enligt sin 
affärsstrategi kan besluta att använda avgiftsbelagda servicenummer för konsumenter.
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Kommissionen påpekar att vissa medlemsstater på nationell nivå antagit lagstiftning som 
förbjuder sådan praxis för vissa tjänster eller vissa nummerområden, eller vidtagit åtgärder för 
att stärka konsumentskyddet inom detta område. Till exempel i Frankrike förbjuder den nya 
lagen om konkurrens och konsumenter, antagen 2008, förhöjda samtalsavgifter för 
kundservice. Därtill måste väntetiden för samtal inom samma nät till sådana tjänster vara 
avgiftsfri. Den brittiska nationella tillsynsmyndigheten för telekommunikationer, OFCOM, 
har nyligen beslutat att stärka konsumentskyddet vad beträffar samtal till icke-geografiska 
nummer som används av flera brittiska företag och organisationer för att erbjuda tjänster, 
inklusive kundtjänst via telefon, och som är dyrare än geografiska nummer. Dessa åtgärder, 
som träder i kraft i augusti 2009, medför att leverantörer av kommunikationstjänster måste 
förse sina kunder med tydlig information om samtalsavgifter, och därtill kommer 
användningen av vissa icke-geografiska nummerområden behöva följa bestämmelser för 
betalteletjänster. Enligt information tillgänglig för kommissionens enheter har Tyskland inte 
antagit några sådana bestämmelser. 

Angående samtal till linjer med förhöjda avgifter, oberoende om de används av offentliga 
eller privata instanser, föreskriver gemenskapens lagstiftning att konsumenter är skyddade 
mot vilseledande information och även mot ofullständig information gällande inköp. De 
måste vara tillräckligt välinformerade innan de ringer ett avgiftsbelagt nummer. Enligt 
direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder1 måste företag klart och tydligt och i god 
tid förse konsumenter med all information de behöver för att kunna göra välgrundade val, 
speciellt angående pris och tilläggskostnader. Om konsumenterna inte på förhand får veta vad 
samtal till förhöjda avgifter kostar eller vilseleds att tro att det tas ut normala samtalsavgifter 
för dem, fastän så inte är fallet, kan det vara frågan om vilseledande metoder. Det skydd mot 
otillbörliga affärsmetoder som gemenskapslagstiftningen föreskriver måste garanteras och 
tillämpas till fullo i alla medlemsstaters lagstiftning. Det ankommer på de nationella 
myndigheterna som ansvarar för konsumentskydd och på nationella domstolar att bedöma om 
ett handlande är vilseledande eller ej, att kontrollera företag och att vidta åtgärder mot 
otillbörliga metoder. 

Dessutom omfattar direktivet om samhällsomfattande tjänster (2002/22/EG2) även samtal till 
betalteletjänster och föreskriver att konsumenter har rätt att få tydlig och aktuell information 
om tillämpliga tjänster och avgifter, och om standardvillkor för användning av offentliga 
teletjänster. De nationella tillsynsmyndigheterna i varje medlemsstat har huvudansvaret för att 
bedöma i vilken omfattning leverantörer av kommunikationstjänster uppfyller de relevanta 
kraven på prisinsyn och för att vidta åtgärder om så anses lämpligt. Direktivet om 
samhällsomfattande tjänster garanterar att snabba och förmånliga mekanismer för att 
utomrättsligt lösa tvister om prisinsyn för samtal till förhöjda avgifter finns tillgängliga. 
Under den pågående översynen av den rättsliga ramen för elektronisk kommunikation har 
kommissionen dessutom föreslagit att stärka konsumentskyddet inom området för insyn och 

                                               
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som 
tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och om ändring av rådets direktiv 
84/450/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG och 2002/65 och Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 2006/2004 (direktiv om otillbörliga affärsmetoder).
2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/22/EG av den 7 mars 2002 om samhällsomfattande tjänster och 
användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (direktiv om 
samhällsomfattande tjänster).
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tillgänglig information för konsumenter, till exempel vid samtal till teletjänster med förhöjda 
samtalsavgifter. De nya bestämmelserna i det reviderade direktivet om samhällsomfattande 
tjänster skulle, om det antas, garantera att nationella tillsynsmyndigheter kan försäkra att 
konsumenten har informerats om kostnaden för en betalteletjänst omedelbart innan samtalet 
kopplas.

Kommissionen påpekar att en enskild person mycket väl kan be en nationell domstol att, 
utgående från allt som förevarit i ett visst fall, uttala sig om huruvida en offentlig eller privat 
instans överträtt gemenskapslagstiftningen, även om medlemsstaten själv inte gjort det.

De förhållanden som här beskrivs, genom vilka vissa medlemsstater försöker undvika sådana 
situationer som framställaren klagar över medan andra helt enkelt inte gör det, avslöjar dock 
inte en dålig tillämpning av gemenskapens lagstiftning. Kommissionen är dock vaksam och 
kommer att driva ärendet vidare vid översynen av direktivet om samhällsomfattande tjänster.


