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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1111/2011 dėl automatinio telefono ryšio paslaugų sutarčių 
pratęsimo Bulgarijoje, kurią pateikė Bulgarijos pilietis Rumen Radev

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas teigia, kad daugelį metų telefono ryšio paslaugų teikėjai Bulgarijoje 
automatiškai pratęsia telefono ryšio paslaugų sutartis dar vieniems metams, kai šios baigia 
galioti. Peticijos pateikėjas mano, kad taip ribojama vartotojų teisė laisvai pasirinkti 
palankesnes sąlygas siūlantį paslaugų teikėją. Nors spaudoje pranešta, kad tokios praktikos 
atsisakyta, peticijos pateikėjas atkreipia dėmesį į tai, kad sutartys ir toliau pratęsiamos, todėl 
prašo Europos Parlamento pagalbos sprendžiant šį klausimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. vasario 2 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. kovo 16 d.

„Peticijos pateikėjui susirūpinimą kelia sutarčių, sudarytų su Bulgarijos mobiliojo ryšio 
operatoriumi M–Tel, automatinis pratęsimas. 

Elektroninių ryšių reguliavimo sistemoje, visų pirma Universaliųjų paslaugų direktyvos1 20 
straipsnyje, nurodoma, kad sutartyje tarp vartotojo ir elektroninio ryšio paslaugų teikėjo, be 
kitų dalykų, turi būti nurodyta sutarties trukmė, jos pratęsimo sąlygos ir paslaugų bei sutarties 
                                               
1 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų 

gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis (Universaliųjų paslaugų direktyva), iš
dalies pakeista Direktyva 2009/136/EB (OL L 337, 2009 12 18, p. 11).
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nutraukimo sąlygos. Be to, pagal persvarstytas šios direktyvos 30 straipsnio 6 dalies taisykles 
– kurias Bulgarija neseniai perkėlė į nacionalinę teisę1 – valstybės narės turi užtikrinti, kad 
sutarties nutraukimo sąlygos ir procedūros netrukdytų pakeisti paslaugų teikėją. Vis dėlto ES 
elektroninių ryšių taisyklėse nėra suderintos konkrečios sutarčių sąlygos ir taisyklės tarp 
galutinio naudotojo ir paslaugų teikėjo. Visų pirma Universaliųjų paslaugų direktyvoje nėra 
nurodyti konkretūs reikalavimai, susiję su paslaugų ir sutarčių pratęsimu ir nutraukimu.

Dėl minėtos priežasties šiuo konkrečiu atveju Komisija negali padėti peticijos pateikėjui. Jis 
galėtų susisiekti su nacionaline reguliavimo institucija, Ryšių reguliavimo komisija (CRC)2, 
kuri yra kompetentinga nacionalinė institucija, kuriai pagal nacionalinę teisę pavesta prižiūrėti 
elektroninių ryšių operatorių rinkos elgesį ir kuri galėtų patarti peticijos pateikėjui, kokios 
teisės jam, kaip vartotojui, suteikiamos pagal nacionalinę teisę.“

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


