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Θέμα: Αναφορά 1134/2011, του P. V., πορτογαλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
διακρίσεις κατά την παροχή υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά λόγω 
ιθαγένειας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος κατοικεί στην Ισπανία, εξηγεί ότι τον προσέγγισε ο πάροχος 
υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών Movistar με προσφορά αλλαγής παρόχου υπηρεσιών κινητής 
τηλεφωνίας. Η προσφορά περιλάμβανε ελκυστικές τιμές και ένα δωρεάν νέο κινητό 
τηλέφωνο συγκεκριμένης μάρκας και μοντέλου. Μόλις ο αναφέρων ενημέρωσε τον 
υπάλληλο ότι δεν διέθετε ισπανικό αριθμό ταυτότητας επειδή είναι Πορτογάλος, ο υπάλληλος 
απάντησε ότι δεν δικαιούται τη συγκεκριμένη προσφορά και, αντ’ αυτής, του προσέφερε 
διαφορετικό μοντέλο κινητού τηλεφώνου. Ο αναφέρων ισχυρίζεται επίσης ότι η εταιρεία 
παραβιάζει τις διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων, καθώς ο υπάλληλος διέθετε τα 
προσωπικά του δεδομένα από παλαιότερα συμβόλαια.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Φεβρουαρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Απριλίου 2012.

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι πολίτης της ΕΕ ο οποίος δεν είναι ισπανικής ιθαγένειας δεν 
δύναται να συνάψει συγκεκριμένο συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας.
Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Προκύπτει ότι, βάσει των πληροφοριών που παρέσχε ο αναφέρων, η άρνηση σε πολίτη της
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ΕΕ να συνάψει συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας λόγω του ότι είναι υπήκοος άλλου κράτους 
μέλους συνιστά παραβίαση της αρχής της μη εισαγωγής διακρίσεων που προβλέπεται στο 
άρθρο 20 παράγραφος 2 της οδηγίας σχετικά με τις υπηρεσίες (2006/123/EK) εκτός κι αν 
μπορεί να δικαιολογηθεί βάσει αντικειμενικού λόγου. Η συγκεκριμένη διάταξη της οδηγίας 
σχετικά με τις υπηρεσίες εφαρμόζεται από την ισπανική νομοθεσία μέσω του άρθρου 16 
παράγραφος 3 του νόμου 17/2009, της 23ης Νοεμβρίου, για την ελεύθερη πρόσβαση σε 
υπηρεσίες και παροχή υπηρεσιών («Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a 
las actividades de servicios y su ejercicio», ισπανικό ΦΕΚ (ΒΟΕ) 283 της 24ης Νοεμβρίου 
2009), εφεξής «νόμος 17/2009». Οι πάροχοι υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα οι πάροχοι 
υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας, υποχρεούνται πλέον να προσαρμόζουν τις γενικές προϋποθέσεις 
πρόσβασης που παρέχουν στο ευρύτερο κοινό σε αυτήν τη διάταξη που θεσπίστηκε στην 
ισπανική εθνική έννομη τάξη. Εναπόκειται στις ισπανικές αρχές να διασφαλίζουν ότι το 
άρθρο 16 παράγραφος 3 του νόμου 17/2009 εφαρμόζεται ορθώς και ότι οι προϋποθέσεις 
πρόσβασης για το ευρύ κοινό που ορίζουν οι πάροχοι υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται 
στην Ισπανία είναι συμβατοί προς τούτο.

Επιπλέον, το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες περιέχει μια 
σειρά διατάξεων που αποσκοπούν στην προστασία των δικαιωμάτων των χρηστών. 
Συγκεκριμένα, τα άρθρα 20 και 21 της οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και 
τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
(οδηγία καθολικής υπηρεσίας) περιέχουν διατάξεις σχετικά με τους όρους των συμβάσεων 
και τη διαφάνεια των πληροφοριών για τις τιμές και τα τιμολόγια. Οι εν λόγω διατάξεις έχουν 
μεταφερθεί στο ισπανικό δίκαιο, κυρίως μέσω του άρθρου 38 του γενικού νόμου για τις 
τηλεπικοινωνίες («Ley General de Telecomunicaciones»), των άρθρων 104 και 105 του 
βασιλικού διατάγματος για την έγκριση του κανονισμού που αφορά τους όρους παροχής 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, την καθολική υπηρεσία και την προστασία των 
χρηστών («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») και του βασιλικού διατάγματος για την έγκριση του χάρτη δικαιωμάτων 
χρήστη υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών («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»).

Όσον αφορά τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων, σύμφωνα με τις πληροφορίες 
που παρέσχε ο αναφέρων, η Επιτροπή θεωρεί ότι η εν λόγω κατάσταση εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 13 παράγραφος 2 της οδηγίας για την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (2002/58/ΕΚ), γνωστή και ως 
οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές τηλεπικοινωνίες. Βάσει των 
εν λόγω διατάξεων, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίζεται ότι οι αυτόκλητες κλήσεις με σκοπό την απευθείας εμπορική προώθηση δεν 
επιτρέπονται χωρίς τη συγκατάθεση των ενδιαφερόμενων συνδρομητών η χρηστών ή όταν 
πρόκειται για συνδρομητές ή χρήστες οι οποίοι δεν επιθυμούν να λαμβάνουν αυτές τις 
κλήσεις.

Συμπέρασμα

Υπό το πρίσμα της οδηγίας σχετικά με τις υπηρεσίες, εναπόκειται στις ισπανικές αρχές να 
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διασφαλίζουν ότι το άρθρο 16 παράγραφος 3 του νόμου 17/2009 εφαρμόζεται ορθώς και ότι 
οι προϋποθέσεις πρόσβασης για το ευρύ κοινό που ορίζουν οι πάροχοι υπηρεσιών που 
δραστηριοποιούνται στην Ισπανία είναι συμβατοί προς τούτο. Ο αναφέρων θα μπορούσε να 
επικοινωνήσει με την περιφερειακή αρχή που είναι αρμόδια για την εν λόγω διάταξη στην 
Ισπανία1.

Στο πλαίσιο της οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, εναπόκειται στις αρμόδιες ισπανικές αρχές και/ή στις δικαστικές αρχές να 
εκτιμήσουν αν, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, έχουν ή δεν έχουν παραβιαστεί οι 
ισπανικοί κανόνες μέσω των οποίων εφαρμόζεται η συγκεκριμένη οδηγία.

Για περαιτέρω πληροφορίες, ο αναφέρων θα μπορούσε επίσης να αποταθεί στην εθνική 
ρυθμιστική αρχή της Ισπανίας για τις τηλεπικοινωνίες (Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones - CMT)2, η οποία είναι αρμόδια να διασφαλίζει ότι οι πάροχοι 
υπηρεσιών της Ισπανίας συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΕΕ για τις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες. Θα μπορούσε, επίσης, να απευθυνθεί στην «Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información»3, στην Ισπανική Αρχή 
Προστασίας Δεδομένων4, ή στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή της Ισπανίας5.

                                               
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.


