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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1111/2011, którą złożył Rumen Radev (Bułgaria) w sprawie 
automatycznego odnawiania umów na świadczenie usług telefonicznych 
w Bułgarii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję stwierdza, że od wielu lat operatorzy telefoniczni w Bułgarii 
automatycznie odnawiali na kolejny rok umowy na świadczenie usług telefonicznych po tym, 
jak upływał okres ich obowiązywania. Składający petycję uważa, że narusza to swobodę 
wyboru konsumenta w zakresie wyboru operatora oferującego większe korzyści. Choć 
w prasie ogłoszono, że praktyce tej położono kres, składający petycję zaznacza, że operatorzy 
nadal odnawiają umowy i dlatego zwraca się do Parlamentu Europejskiego o udzielenie 
pomocy w tej sprawie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 2 lutego 2012 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 16 marca 2012 r.

Składający petycję wyraża zaniepokojenie w związku z automatycznym odnowieniem na 
kolejny rok umowy zawartej z bułgarskim operatorem sieci ruchomej M-Tel. 

W ramach prawnych w dziedzinie łączności elektronicznej, a w szczególności w art. 20 
dyrektywy o usłudze powszechnej1określono, że umowa zawarta między abonentem 

                                               
1Dyrektywa 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi 

powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, zmieniona 
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a dostawcą usług łączności telekomunikacyjnej musi określać, między innymi, okres 
obowiązywania umowy oraz warunki wznowienia i zakończenia świadczenia usług 
i rozwiązania umowy. Ponadto zgodnie z art. 30 ust. 6 przedmiotowej dyrektywy, którą 
Bułgaria transponowała ostatnio do prawa krajowego1, państwa członkowskie zapewniają to, 
aby warunki i procedury rozwiązania umowy nie zniechęcały do zmiany dostawców usług. 
Przepisy UE dotyczące telekomunikacji nie harmonizują jednak szczegółowych warunków 
umowy między użytkownikami końcowymi a dostawcami usług. Dyrektywa o usłudze 
powszechnej nie określa konkretnych wymogów w zakresie przedłużenia i zakończenia 
świadczenia usług i rozwiązania umowy.
W świetle powyższego Komisja nie jest w stanie pomóc składającemu petycję w tej 
konkretnej sprawie. Składający może skontaktować się z krajowym organem regulacyjnym –
Komisją ds. Regulacji Łączności (ang. CRC)2, która jest właściwym organem władz 
krajowych uprawnionym na mocy prawa krajowego do monitorowania zachowań rynkowych 
operatorów telefonii komórkowej i która będzie w stanie udzielić składającemu petycję porad 
z zakresu krajowych przepisów w dziedzinie praw konsumenta.

                                                                                                                                                  
dyrektywą 2009/136/WE, Dz.U. L 337 z 18.12.2009, s. 11.

1Patrz SG nr 150 z dnia 29 grudnia 2011 r.
2 Комисия за регулиране на съобщенията, ул. Гурко 6, 1000 София, телефон за контакт 02 949 24 18, e-
mail: info@crc.bg.


