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1. Rezumatul petiției

Petiționarul relatează că, de mulți ani, operatorii de servicii telefonice din Bulgaria reînnoiesc 
automat contractele de servicii telefonice cu încă un an atunci când expiră. Petiționarul 
consideră că acest lucru îngrădește consumatorilor libertatea de a alege un operator mai 
avantajos. Deși presa anunțase că această practică a luat sfârșit, petiționarul atrage atenția 
asupra faptului că operatorii continuă să reînnoiască contractele și, prin urmare, solicită 
ajutorul Parlamentului European în această chestiune.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 2 februarie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 martie 2012

Petiționarul își exprimă îngrijorarea cu privire la reînnoirea automată a contractelor încheiate 
cu operatorul bulgar de telefonie mobilă M-Tel.

Cadrul de reglementare a comunicațiilor electronice și în special articolul 20 din Directiva 
privind serviciile universale1 prevede că în contractul dintre abonat și furnizorul de servicii de 
comunicații electronice trebuie să se precizeze, printre altele, durata contractului și condițiile 
                                               
1 Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind serviciul universal și 

drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații, astfel cum a fost 
modificată prin Directiva 2009/136/CE, JO L 2009, 18.12.2009, p. 11.
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de reînnoire, de întrerupere a serviciilor și de terminare a contractului. De asemenea, în 
conformitate cu normele revizuite de la articolul 30 alineatul (6) din prezenta directivă –
transpusă recent în legislația națională bulgară1 – statele membre trebuie să asigure că 
procedurile și condițiile de terminare a contractului nu acționează ca un factor descurajator în 
ceea ce privește trecerea la un alt furnizor de servicii. Totuși, normele UE în materie de 
telecomunicații nu armonizează condițiile contractuale specifice dintre utilizatorul final și 
furnizorul de servicii. În special, Directiva privind serviciile universale nu prevede cerințe 
concrete în ceea ce privește reînnoirea, încetarea furnizării serviciilor și terminarea 
contractelor.
Din acest motiv, Comisia nu este în măsură să ajute petiționarul în acest caz specific. 
Petiționarul ar putea contacta autoritatea națională de reglementare, Comisia de reglementare 
a comunicațiilor (CRC)2, care este autoritatea competentă națională căreia i-a fost încredințată 
prin lege sarcina de a monitoriza comportamentul pe piață al operatorilor de telecomunicații și 
care i-ar putea oferi consultanță petiționarului în ceea ce privește drepturile sale în calitate de 
consumator în temeiul legislației naționale.

                                               
1 A se vedea SG nr. 150 din 29 decembrie 2011.
2 Комисия за регулиране на съобщенията, ул. Гурко 6, 1000 София, телефон за контакт 02 949 24 18, e-
mail: info@crc.bg


