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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Rekwestrant beschrijft hoe aanbieders van telefoondienstverlening in Bulgarije de contracten 
automatisch met een jaar verlengen als deze aflopen. Rekwestrant is van mening dat dit een 
inperking vormt van de vrijheid van de consument om een voordeliger aanbieder te kiezen. 
Hoewel de pers had aangekondigd dat aan deze praktijk een einde is gekomen, wijst 
rekwestrant erop dat de aanbieders doorgaan met het verlengen van de contracten en hij 
verzoekt derhalve het Europees Parlement om hulp in deze kwestie.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 2 februari 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 maart 2012

Rekwestrant klaagt over de automatische verlenging van contracten met de Bulgaarse 
exploitant van mobiele netwerken M-Tel.
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Het regelgevingskader voor elektronische communicatie en met name artikel 20 van de 
Universeledienstrichtlijn1 bepaalt dat in het contract tussen de klant en de aanbieder van 
elektronische-communicatiediensten onder andere de looptijd van het contract en de 
voorwaarden voor verlenging en beëindiging van de diensten en van het contract moeten zijn 
opgenomen. Bovendien moeten volgens de herziene voorschriften van artikel 30, lid 6, van 
deze richtlijn – die Bulgarije onlangs in nationale wetgeving heeft omgezet2 – de lidstaten 
ervoor zorgen dat de voorwaarden en procedures voor de beëindiging van het contract een 
verandering van dienstenaanbieder niet ontmoedigen. De telecomvoorschriften van de EU 
harmoniseren echter de specifieke contractuele voorwaarden tussen de eindgebruiker en de 
dienstenaanbieder niet. De Universeledienstrichtlijn stelt met name geen concrete eisen inzake 
de verlenging en beëindiging van diensten en contracten.

De Commissie kan daarom rekwestrant in dit afzonderlijke geval niet helpen. Hij zou contact 
kunnen opnemen met de nationale regelgevende instantie, met name de Regelgevende 
commissie voor communicatie3. Dit is de nationale instantie die krachtens de nationale 
wetgeving is bevoegd voor de controle van het marktgedrag van telecomaanbieders en die 
rekwestrant zou kunnen adviseren over zijn in de nationale wetgeving vastgestelde 
consumentenrechten.

                                               
1 Richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake de universele dienst en 
gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en -diensten 
(Universeledienstrichtlijn), PB L 337 van 18.12.2009, blz. 11.
2 Zie Bulgaars staatsblad nr. 150 van 29 december 2011.
3 Комисия за регулиране на съобщенията, ул. Гурко 6, 1000 София, телефон за контакт 02 949 24 18, e-
mail: info@crc.bg


