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Tárgy: Rumen Radev bolgár állampolgár által benyújtott 1111/2011. számú petíció 
Bulgáriában a telefonos szolgáltatási szerződések automatikus megújításáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója beszámol arról a Bulgáriában működő telefontársaságok évek óta 
fennálló azon gyakorlatáról, hogy automatikusan megújítják a telefonos szolgáltatási 
szerződéseket egy évvel azelőtt, hogy azok lejárnának. A petíció benyújtója úgy véli, hogy ez 
korlátozza a fogyasztók azon jogát, hogy másik, előnyösebb társaságot válasszanak. Annak 
ellenére, hogy a sajtóban az jelent meg, hogy ez a gyakorlat megszűnt, a petíció benyújtója 
felhívja a figyelmet arra, hogy a társaságok továbbra is megújítják a szerződéseket. A petíció 
benyújtója ezért az Európai Parlament közbenjárását kéri az ügyben.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. február 2. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. március 16.

A petíció benyújtója aggályokat vet fel a bolgár M-Tel mobilszolgáltatóval kötött szerződések 
automatikus megújításával kapcsolatban. 

Az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályozási keret és különösen az egyetemes 
szolgáltatási irányelv1 20. cikke előírja, hogy az előfizető és az elektronikus szolgáltatásokat 
                                               
1 A 2009/136/EK irányelvvel (HL L 337., 2009.12.18, 11. o.) módosított, az egyetemes 
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nyújtó vállalkozás közötti szerződésnek többek között meg kell határoznia a szerződés 
időtartamát, valamint a szolgáltatások és a szerződés megújításának és megszüntetésének 
feltételeit. Továbbá az említett irányelv – amelyet Bulgária nemrégiben ültetett át a nemzeti 
jogba1 – 30. cikkének (6) bekezdésében foglalt felülvizsgált szabályok értelmében a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a szerződés felmondására vonatkozó feltételek és 
eljárások ne tartsák vissza a fogyasztókat a szolgáltatóváltástól. Az uniós távközlési szabályok 
azonban nem harmonizálják a végfelhasználó és a szolgáltató közötti egyedi szerződéses 
feltételeket. Mindenekelőtt az egyetemes szolgáltatási irányelv sem ír elő konkrét 
követelményeket a szolgáltatások és szerződések megújítását és megszüntetését illetően.
Ezért jelen esetben a Bizottságnak nem áll módjában segítséget adni a petíció benyújtójának. 
A petíció benyújtója felveheti a kapcsolatot a nemzeti szabályozó hatósággal, azaz a 
Távközlési Felügyeleti Bizottsággal (CRC)2, amelyet a nemzeti jog illetékes nemzeti 
hatóságként felhatalmaz a távközlési szolgáltatók piaci magatartásának ellenőrzésével 
kapcsolatos feladatok ellátására, és amely tanácsot adhat a petíció benyújtójának a nemzeti 
jog alapján őt megillető fogyasztói jogokról.

                                                                                                                                                  
szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló, 2002. március 7-i 2002/22/EK 
európai parlamenti és tanács irányelv

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


