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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1111/2011 af Rumen Radev, bulgarsk statsborger, om automatisk 
fornyelse af telefonservicekontrakter i Bulgarien

1. Sammendrag

Andrageren oplyser, at de bulgarske telefonoperatører i mange år automatisk har fornyet 
telefonserviceaftalerne med et år, når de udløber. Andrageren mener, at dette lægger 
hindringer i vejen for forbrugernes frihed til at vælge en mere fordelagtig operatør. Selv om 
det har stået i medierne, at denne praksis er bragt til ophør, bliver operatørerne ved med at 
forny kontrakterne, og andrageren anmoder om Europa-Parlamentets hjælp i denne sag.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 2. februar 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 16. marts 2012

"Andrageren rejser et spørgsmål om automatisk fornyelse af kontrakter indgået med den 
bulgarske telefonoperatør M-Tel. 

I rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation og navnlig artikel 20 i 
forsyningspligtdirektivet1 er det fastsat, at der i kontrakten mellem abonnenten og udbyderen 
af elektroniske kommunikationstjenester bl.a. skal indgå oplysninger om kontraktens varighed 
samt vilkår for forlængelse og afbrydelse af tjenester og kontrakt. I henhold til de reviderede 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/22/EF af 7. marts 2002 om forsyningspligt og brugerrettigheder i 
forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester som ændret ved direktiv 2009/136/EF, EUT L 
337 af 18.12.2009, s. 11.
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regler i artikel 30, stk. 6, i direktivet - som Bulgarien for nylig omsatte i national ret1 - skal 
medlemsstaterne sikre, at vilkår og procedurer for opsigelse af kontrakten ikke virker som en 
hindring for skift af tjenesteudbydere. EU's telekommunikationsregler harmoniserer imidlertid 
ikke de specifikke kontraktvilkår mellem slutbrugeren og tjenesteudbyderen. Især er der ikke 
fastsat konkrete krav med hensyn til fornyelse og opsigelse af tjenester og kontrakter i 
forsyningspligtdirektivet. 

Kommissionen kan derfor ikke hjælpe andrageren i denne individuelle sag. Han bør kontakte 
den nationale tilsynsmyndighed, kommissionen for regulering af kommunikation2, der er den 
kompetente nationale myndighed, som i henhold til national ret er bemyndiget til at overvåge 
markedsadfærden for telekomoperatører, og som kan rådgive andrageren om dennes 
forbrugerrettigheder i henhold til national ret."

                                               
1 Se SG nr. 150 af 29. december 2011.
2 Комисия за регулиране на съобщенията, ул. Гурко 6, 1000 София, телефон за контакт 02 949 24 18, e-
mail: info@crc.bg.


