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Kumitat għall-Petizzjonijiet

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett Petizzjoni 1111/2011 2011 imressqa minn Rumen Radev, ta’ ċittadinanza 
Bulgara, dwar it-tiġdid awtomatiku tal-kuntratti tas-servizz telefoniku fil-
Bulgarija

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jgħid li, għal bosta snin, meta kienu jiskadu l-kuntratti tas-servizzi telefoniċi, l-
operaturi tas-servizz telefoniku fil-Bulgarija kienu jġedduhom awtomatikament għal sena 
oħra.  Il-petizzjonant iqis li dan jostakola l-libertà tal-konsumatur biex jagħżel operatur ieħor, 
li jista’ jkun aktar vantaġġjuż. Għalkemm l-istampa ħabbret li din il-prattika kienet intemmet, 
il-petizzjonant jindika li l-operaturi għadhom iġeddu l-kuntratti, u għalhekk huwa jitlob l-
għajnuna tal-Parlament Ewropew f’din il-kwistjoni.

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-2 ta’ Frar 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-16 ta’ Marzu 2012

Il-petizzjonant iqajjem tħassib dwar it-tiġdid awtomatiku tal-kuntratti konklużi mal-operatur
mobbli Bulgaru M-Tel. 

Il-qafas regolatorju għall-komunikazzjonijiet elettroniċi u partikolarment l-Artikolu 20 tad-
Direttiva tas-Servizzi Universali 1 jistipula li l-kuntratt bejn l-abbonat u l-fornitur tas-servizzi 
                                               
1 Direttiva 2002/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Marzu 2002 dwar 

servizz universali u d-drittijiet tal-utenti li jirrelataw ma' networks u servizzi ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi kif emendata mid-Direttiva 2009/136/KE, ĠU L 337, 
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tat-telekomunikazzjoni elettroniċi għandu jispeċifika, fost affarijiet oħra, it-tul tal-kuntratt u l-
kondizzjonijiet għat-tiġdid u t-terminazzjoni tas-servizzi u tal-kuntratt. Barra minn hekk, 
skont ir-regoli riveduti tal-Artikolu 30 (6) ta' din id-Direttiva - li l-Bulgarija reċentement 
daħlet fil-liġi nazzjonali 1- l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kondizzjonijiet u l-
proċeduri għat-terminazzjoni tal-kuntratt ma jservux ta' diżinċentiv kontra t-tibdil tal-fornitur 
tas-servizz. Madankollu, ir-regoli tat-telekomunikazzjoni tal-UE ma jarmonizzawx it-termini 
kuntrattwali u l-kondizzjonijiet speċifiċi bejn l-utent aħħari u l-fornitur tas-servizz. B'mod 
partikolari, id-Direttiva tas-Servizz Universali ma tistabbilixxix rekwiżiti konkreti rigward it-
tiġdid u t-terminazzjoni tas-servizzi u tal-kuntratti.
Għal dik ir-raġuni, il-Kummissjoni mhijiex f’pożizzjoni li tgħin lill-petizzjonant f'dan il-każ
individwali. Huwa jista' jikkuntattja lill-awtorità regolatorja nazzjonali, il-Kummissjoni dwar 
ir-Regolamentazzjoni tal-Komunikazzjoni (CRC)2, li hija l-awtorità nazzjonali kompetenti 
fdata bil-liġi nazzjonali bil-kompiti ta' monitoraġġ tal-imġiba fis-suq tal-operaturi tat-
telekomunikazzjoni u li tkun kapaċi tagħti parir lill-petizzjonant fir-rigward tad-drittijiet 
tiegħu bħala konsumatur taħt il-liġi nazzjonali.
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1 Ara SG Nru 150 tad-29 ta’ Diċembru 2011
2 Комисия за регулиране на съобщенията, ул. Гурко 6, 1000 София, телефон за контакт 02 949 24 18, e-
mail: info@crc.bg


