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Θέμα: Αναφορά 1111/2011, του Rumen Radev, βουλγαρικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την αυτόματη ανανέωση των συμβολαίων υπηρεσιών τηλεφωνίας στη 
Βουλγαρία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι, εδώ και πολλά χρόνια, οι πάροχοι υπηρεσιών τηλεφωνίας στη 
Βουλγαρία ανανεώνουν αυτομάτως τα συμβόλαια υπηρεσιών τηλεφωνίας για έναν ακόμα 
χρόνο όταν λήγουν. Ο αναφέρων θεωρεί ότι αυτό εμποδίζει την ελευθερία των καταναλωτών 
να επιλέξουν πάροχο που τους προσφέρει περισσότερα πλεονεκτήματα. Αν και είχε 
ανακοινωθεί στον Τύπο ότι η πρακτική αυτή είχε παύσει, ο αναφέρων επισημαίνει ότι οι 
πάροχοι εξακολουθούν να ανανεώνουν τα συμβόλαια και ζητεί, ως εκ τούτου, τη βοήθεια του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 2 Φεβρουαρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Μαρτίου 2012

Ο αναφέρων εκφράζει τις ανησυχίες του σχετικά με την αυτόματη ανανέωση των 
συμβολαίων που συνάπτονται με τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας της Βουλγαρίας, M-Tel. 

Το ρυθμιστικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές επικοινωνίες και ιδιαίτερα το άρθρο 20 της οδηγίας 
καθολικής υπηρεσίας1 ορίζει ότι το συμβόλαιο μεταξύ του συνδρομητή και του παρόχου 

                                               
1 Οδηγία 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την 

καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
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υπηρεσιών ηλεκτρονικής επικοινωνίας πρέπει να προσδιορίζει, μεταξύ άλλων, τη διάρκεια 
του συμβολαίου και τους όρους ανανέωσης και λήξης παροχής υπηρεσιών και του 
συμβολαίου.  Επιπλέον, σύμφωνα με τους αναθεωρημένους κανονισμούς του άρθρου 30 
παράγραφος 6 της εν λόγω οδηγίας – την οποία η Βουλγαρία πρόσφατα μετέφερε στο εθνικό 
δίκαιο1– τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι όροι και οι διαδικασίες για τη λήξη 
συμβολαίου δεν δρουν αποτρεπτικά για την αλλαγή φορέων παροχής υπηρεσιών. Ωστόσο, οι 
κανόνες της ΕΕ περί των τηλεπικοινωνιών δεν εναρμονίζουν τους συγκεκριμένους 
συμβατικούς όρους και προϋποθέσεις μεταξύ του τελικού χρήστη και του φορέα παροχής 
υπηρεσιών. Ειδικότερα δε, η οδηγία καθολικής υπηρεσίας δεν ορίζει συγκεκριμένες 
απαιτήσεις όσον αφορά την ανανέωση και τη λήξη των υπηρεσιών και των συμβολαίων.

Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να βοηθήσει τον αναφέροντα στη 
συγκεκριμένη περίπτωση. Ο αναφέρων μπορεί να επικοινωνήσει με την εθνική ρυθμιστική 
αρχή, την Επιτροπή Ρύθμισης Επικοινωνιών2, που είναι η αρμόδια εθνική αρχή στην οποία 
έχει ανατεθεί βάσει εθνικού δικαίου το καθήκον ελέγχου της συμπεριφοράς των παρόχων 
επικοινωνιών στην αγορά και η οποία είναι σε θέση να παρέχει συμβουλές στον αναφέροντα 
όσον αφορά τα δικαιώματα του καταναλωτή που διαθέτει σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

                                                                                                                                                  
επικοινωνιών όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2009/136/ΕΚ, ΕΕ L 337 της 18.12.2009, σ. 11
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