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Om: Andragende 1134/2011 af P.V., portugisisk statsborger, om 
forskelsbehandling på grundlag af nationalitet i forbindelse med leveringen 
af tjenesteydelser på det indre marked

1. Sammendrag

Andrageren, som bor i Spanien, forklarer, at han blev kontaktet af leverandøren af 
telekommunikationstjenesten Movistar med et tilbud om at skifte udbyder af mobiltelefoni. 
Tilbuddet omfattede attraktive rater og en gratis ny mobiltelefon af et bestemt mærke og i en 
bestemt model. Da andrageren informerede udbyderen om, at han ikke havde et spansk 
nationalt identitetsnummer, fordi han er portugisisk, svarede udbyderen, at han ikke var 
berettiget til den specifikke aftale og tilbød i stedet en mobiltelefon i en anden model. 
Andrageren antyder desuden, at virksomheden overtræder bestemmelserne vedrørende 
databeskyttelse, fordi udbyderen var i besiddelse af hans personlige data fra tidligere 
kontrakter.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6. februar 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. april 2012

"Andrageren hævder, at det ikke er muligt for en EU-borger, der ikke er spansk statsborger, at 
indgå en specifik kontrakt om et mobiltelefonabonnement.  
Kommissionens bemærkninger

På grundlag af oplysningerne fra andrageren kan det at nægte at oprette et 
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mobiltelefonabonnement til en EU-borger på det grundlag, at den pågældende borger er 
statsborger i en anden medlemsstat, være et brud på det princip om ikkediskrimination, som er 
fastsat i tjenesteydelsesdirektivets (2006/123/EØF) artikel 20, stk. 2, hvis det ikke er berettiget 
ud fra en objektiv begrundelse. Bestemmelsen i tjenesteydelsesdirektivet er gennemført i den 
spanske lovgivning med artikel 16, stk. 3, i Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (BOE 283 af 24. november 2009), herefter 
"Ley 17/2009". Tjenesteydere som telekommunikationsudbydere pålægges nu at tilpasse de 
generelle betingelser for den brede offentligheds adgang til denne bestemmelse, der er fastsat 
i den spanske lovgivning. Det er de spanske myndigheders ansvar at sikre, at artikel 16, stk. 3, 
i Ley 17/2009 håndhæves korrekt, og at betingelserne for adgang til en tjenesteydelse, som 
tjenesteyderen stiller til rådighed for offentligheden i Spanien, opfyldes.

Derudover indeholder EU's regelsæt for elektronisk kommunikation en række bestemmelser, 
som har til formål at beskytte forbrugernes rettigheder. Især indeholder artikel 20 og 21 i 
direktiv 2002/22/EF om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester (forsyningspligtdirektivet) bestemmelser om kontraktvilkår 
og åbenhed om priser. Disse bestemmelser er gennemført i spansk lovgivning, navnlig med 
artikel 38 i "Ley General de Telecomunicaciones", artikel 104 og 105 i "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" og "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".

I forhold til bestemmelserne om databeskyttelse og i henhold til andragerens oplysninger 
vurderer Kommissionen, at den pågældende situation hører under bestemmelserne i artikel 13, 
stk. 2, i direktivet om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den 
elektroniske kommunikationssektor (2002/58/EF), kendt som direktivet om e-databeskyttelse. 
I henhold til disse bestemmelser skal medlemsstaterne træffe relevante foranstaltninger for at 
sikre, at uanmodet kommunikation til direkte markedsføring ikke er tilladt uden godkendelse 
fra de pågældende abonnenter eller brugere eller fra abonnenter eller brugere, som ikke 
ønsker at modtage denne kommunikation.

Konklusion

De spanske kompetente myndigheder skal inden for rammerne af tjenesteydelsesdirektivet 
sikre, at artikel 16, stk. 3, i Ley 17/2009 håndhæves korrekt, og at betingelserne for adgang til 
en tjenesteydelse, som tjenesteyderen stiller til rådighed for offentligheden, opfylder kravene 
heri. Andrageren kan kontakte de relevante regionale myndigheder med ansvar for denne 
bestemmelse i Spanien1.

Inden for rammerne af direktivet om e-databeskyttelse skal de spanske kompetente 
myndigheder og/eller retsinstanser i forbindelse med sagens fakta vurdere, hvorvidt de 
spanske bestemmelser til gennemførelse af direktivet om e-databeskyttelse er overtrådt.

For yderligere oplysninger kan andrageren endvidere kontakte den spanske nationale 

                                               
1 http://aplicaciones.consumo-inc.es/cidoc/Consultas/dirMapas.aspx?tabla=dirconsum.
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tilsynsmyndighed for telekommunikation (CMT)1, hvis rolle det er at sikre, at de spanske 
tjenesteydere opfylder EU-kravene til elektronisk kommunikation, "Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información"2, den spanske 
databeskyttelsesmyndighed3 eller det europæiske forbrugercenter i Spanien4."

                                               
1 http://www.cmt.es.
2 http://www.usuariosteleco.es.
3 http://www.agpd.es/.
4 http://cec.consumo-inc.es/cec/Index.html.


