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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

20.4.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1134/2011, внесена от P.V., с португалско гражданство, относно 
дискриминация на основание гражданство при предоставянето на 
услуги на вътрешния пазар

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който живее в Испания, обяснява, че с него се е свързал 
доставчикът на телекомуникационни услуги Movistar с предложение за смяна на 
доставчика на мобилни телефонни услуги. В предложението са били посочени 
атрактивни ставки и безплатен нов мобилен телефон от конкретна марка и модел. 
Когато вносителят е информирал оператора, че не притежава испански национален
идентификационен номер, тъй като е португалец, операторът е отговорил, че 
вносителят няма право да се възползва от съответното предложение и вместо това му е 
предложил различен модел мобилен телефон. Вносителят твърди също, че дружеството 
нарушава изискванията за защита на данните, тъй като операторът е разполагал с 
личните му данни от предишни договори.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 6 февруари 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 април 2012 г.

Вносителят на петицията твърди, че гражданин на ЕС, който не е с испанско 
гражданство, не може да получи конкретен договор за абонамент за мобилен телефон.
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Коментари на Комисията

На основата на информацията, предоставена от вносителя на петицията, отказът да се 
предостави абонамент за мобилен телефон на гражданин на ЕС на основание на това, 
че той/тя е гражданин на друга държава членка, изглежда е в нарушение на принципа за 
недискриминация, определен в член 20, параграф 2 от Директивата за услугите 
(2006/123/EО), освен ако не бъде обоснован с обективна причина. Тази разпоредба на 
Директивата за услугите е транспонирана в испанското законодателство с член 16, 
параграф 3 от Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio (BOE 283, 24 ноември 2009 г.), наричан по-долу „Ley 17/2009“. 
Доставчиците на услуги, като например доставчиците на далекосъобщителни услуги, 
вече са задължени да съобразяват общите си условия за достъпа, предоставян на 
обществеността, с тази разпоредба, заложена в испанския национален правов ред. 
Испанските органи са длъжни да гарантират, че член 16, параграф 3 от Ley 17/2009 се 
прилага правилно и че условията за достъпа, предоставян на обществеността от страна 
на доставчици на услуги, установени в Испания, съответстват на него.

В допълнение, регулаторната рамка на ЕС за електронните далекосъобщения съдържа 
редица разпоредби, които са насочени към защита на правата на потребителите. По-
специално членове 20 и 21 от Директива 2002/22/EО относно универсалната услуга и 
правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги 
(Директива за универсалната услуга) съдържат разпоредби относно условията на 
договорите и прозрачността на ценовата информация. Тези разпоредби са 
транспонирани в испанското национално законодателство, по-специално чрез член 38 
от „Ley General de Telecomunicaciones“, членове 104 и 105 от „Real Decreto por el que se 
aprueba el reglamento sobre condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones 
electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios“ и „Real Decreto 899/2009, 
de 22 de mayo, por el que se aprueba la carta de derechos del usuario de los servicios de 
comunicaciones electrónicas“.

Във връзка с правилата за защита на данните и в съответствие с информацията, 
предоставена от вносителя на петицията, Комисията счита, че въпросната ситуация 
попада в обхвата на разпоредбите на член 13, параграф 2 от Директивата за правото на 
неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации (2002/58/ЕО), известна 
като Директивата за електронната неприкосновеност. Съгласно тези разпоредби 
държавите членки следва да предприемат подходящи мерки, за да гарантират, че не са 
позволени нежелани комуникации с цел директен маркетинг без съгласието на 
засегнатите абонати или потребители, или по отношение на абонати или потребители, 
които не желаят да получават подобни комуникации.

Заключение

В контекста на Директивата за услугите, испанските компетентни органи са длъжни да 
гарантират че член 16, параграф 3 от Ley 17/2009 се прилага правилно и че условията за 
достъпа, предоставян на обществеността от страна на доставчици на услуги, 
установени в Испания, съответстват на него. Вносителят на петицията може да се 
свърже със съответния регионален орган, който отговаря за тази разпоредба в 
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Испания1.

В контекста на Директивата за електронната поверителност, испанските компетентни 
органи и/или съдебна власт следва да оценят дали в съответствие с фактите по случая 
испанските правила за прилагане на Директивата за електронната неприкосновеност са 
били нарушени.

За допълнителна информация вносителят на петицията може да се свърже с испанския 
национален регулаторен орган за далекосъобщения, Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones (CMT)2, чиято роля е да гарантира, че испанските доставчици 
спазват правилата на ЕС относно електронните далекосъобщения, „Secretaría de Estado 
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información“3, Испанския орган за защита 
на личните данни4 или Европейския потребителски център в Испания5.

                                               
1 http://aplicaciones.consumo-inc.es/cidoc/Consultas/dirMapas.aspx?tabla=dirconsum.
2 http://www.cmt.es.
3 http://www.usuariosteleco.es.
4 http://www.agpd.es/.
5 http://cec.consumo-inc.es/cec/Index.html.


