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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1111/2011, ko iesniedza Bulgārijas valstspiederīgais Rumen 
Radev, par telefonijas pakalpojumu līgumu automātisku atjaunošanu 
Bulgārijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka daudzu gadu laikā Bulgārijas telefonijas pakalpojumu 
operatori, beidzoties telefonijas pakalpojumu līgumu termiņam, ir automātiski atjaunojuši tos 
uz nākamo gadu. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka tas ierobežo patērētāja brīvību 
izvēlēties izdevīgāku operatoru. Lai gan preses izdevumos tika paziņots, ka šāda prakse ir 
izbeigta, lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka operatori turpina atjaunot līgumus, un tāpēc viņš 
lūdz Eiropas Parlamenta palīdzību šajā jautājumā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 2. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 16. martā

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par to, ka līgumi, kas noslēgti ar Bulgārijas mobilo 
sakaru tīkla operatoru M-Tel, tiek atjaunoti automātiski.

Tiesiskajā regulējumā elektronisko sakaru jomā un Universālā pakalpojuma direktīvas1

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīva 2002/22/EK par universālo 

pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un 
pakalpojumiem, kas grozīta ar Direktīvu 2009/136/EK, OV L 337, 18.12.2009., 11. lpp.
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20. pantā paredzēts, ka līgumā, kas noslēgts starp abonentu un elektronisko telekomunikāciju 
pakalpojumu sniedzēju, cita starpā norāda līguma darbības ilgumu un pakalpojumu un līguma 
atjaunošanas un pārtraukšanas nosacījumus. Turklāt saskaņā ar pārstrādātajiem minētās 
direktīvas 30. panta 6. punkta noteikumiem, ko Bulgārija nesen transponēja savos tiesību 
aktos1, dalībvalstis nodrošina, ka līguma pārtraukšanas nosacījumi un kārtība nekavē 
pakalpojumu sniedzēja nomaiņu. Tomēr ES noteikumi telekomunikāciju jomā nesaskaņo 
īpašos līguma nosacījumus starp tiešo lietotāju un pakalpojuma sniedzēju. Universālā 
pakalpojuma direktīva neparedz konkrētas prasības attiecībā uz pakalpojumu un līgumu 
atjaunošanu un pārtraukšanu.
Tādēļ Komisija lūgumraksta iesniedzējam šajā konkrētajā gadījumā nevar palīdzēt. 
Lūgumraksta iesniedzējs var sazināties ar valsts regulatīvo iestādi, Sakaru regulēšanas 
komisiju (CRC)2, kas ir atbildīgā valsts iestāde, kurai saskaņā ar valsts tiesību aktiem uzticēts 
pārraudzīt telekomunikāciju operatoru darbību tirgū un kura varētu sniegt lūgumraksta 
iesniedzējam informāciju par viņa kā patērētāja tiesībām saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

                                               
1 Sk. 2011. gada 29. decembra SG Nr. 150
2 Комисия за регулиране на съобщенията, ул. Гурко 6, 1000 София, телефон за контакт 02 949 24 18, e-
pasts: info@crc.bg.


