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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: P. V. portugál állampolgár által benyújtott 1134/2011. számú petíció a belső 
piacon a szolgáltatásnyújtás során alkalmazott, állampolgárságon alapuló 
megkülönböztetésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki Spanyolországban él, kifejti, hogy a Movistar távközlési szolgáltató 
mobiltelefonszolgáltató-váltásra irányuló ajánlattal kereste fel. Az ajánlat vonzó díjszabást és 
ingyenes, meghatározott márkájú és típusú új mobiltelefont foglalt magában. Amikor a petíció 
benyújtója elmondta a szolgáltatónak, hogy portugál állampolgársága miatt nincs spanyol 
személyi azonosító száma, a szolgáltató tájékoztatta, hogy ebben az esetben nem jogosult a 
különleges ajánlatra, és helyette másik típusú mobiltelefont ajánlott fel. A petíció benyújtója 
emellett utal arra, hogy a társaság megsértette az adatvédelmi előírásokat, mivel a szolgáltató 
a korábbi szerződések alapján rendelkezett a személyes adataival.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. február 6. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. április 20.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a nem spanyol állampolgárságú uniós polgárok nem 
köthetnek meg egy bizonyos típusú mobiltelefon-előfizetési szerződést.

A Bizottság észrevételei
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A petíció benyújtója által szolgáltatott információk alapján a mobiltelefon-előfizetői 
szolgáltatás nyújtásának megtagadása egy uniós polgár számára azzal az indokkal, hogy más 
tagállam állampolgára, ellentétesnek tűnik a szolgáltatási irányelv (2006/123/EK) 20. 
cikkének (2) bekezdésével, amely a megkülönböztetés tilalmát írja elő, amennyiben azt 
objektív kritériumok nem indokolják. A szolgáltatási irányelv e rendelkezését a 2009. 
november 23-i 2009/17. sz. törvény 16. cikkének (3) bekezdésével ültették át a spanyol 
jogrendbe (Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio, a spanyol Hivatalos Közlöny (BOE) 283. száma, 2009. november 24., 
a továbbiakban: a „2009/17. sz. törvény”). Jelenleg a szolgáltatók, köztük a távközlési 
szolgáltatók is kötelesek összhangba hozni szolgáltatásaik igénybevételének a nagyközönség 
számára elérhetővé tett általános feltételeit ezzel a spanyol nemzeti jogrendben foglalt 
előírással. A spanyol hatóságoknak biztosítaniuk kell a 17/2009. sz. törvény 16. cikke (3) 
bekezdésének helyes végrehajtását, valamint azt, hogy a Spanyolországban letelepedett 
szolgáltatók által a nagyközönség számára elérhetővé tett hozzáférési feltételek ezzel 
összhangban állnak.

Ezenkívül az elektronikus hírközlésre vonatkozó uniós szabályozási keret több olyan 
rendelkezést is tartalmaz, amelyek a felhasználók jogainak védelmét szolgálják. Például az 
egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv 
(egyetemes szolgáltatási irányelv) 20. és 21. cikke rendelkezéseket fogalmaz meg a 
szerződéses feltételekről és az árinformációk átláthatóságáról. Ezeket a rendelkezéseket már 
átültették a spanyol nemzeti jogba, különösen a „Ley General de Telecomunicaciones” 38. 
cikke, a „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” 104. és 105. cikke, valamint a „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” révén. 

Az adatvédelmi szabályokkal összefüggésben és a petíció benyújtója által adott tájékoztatás 
alapján a Bizottság úgy véli, hogy a szóban forgó helyzetre az elektronikus hírközlési 
ágazatban a magánélet védelmével foglalkozó, az elektronikus hírközlési adatvédelmi 
irányelvként ismert (2002/58/EK) irányelv 13. cikke (2) bekezdésének rendelkezései 
alkalmazandók. E rendelkezések értelmében a tagállamok megteszik a megfelelő 
intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a közvetlen üzletszerzési célú, nem kívánt 
tájékoztatás ne legyen megengedett az érintett előfizetők vagy felhasználók hozzájárulása 
nélkül, illetve azon előfizetők vagy felhasználók számára, akik nem kívánnak ilyen jellegű 
tájékoztatást kapni.

Következtetés

A szolgáltatási irányelv összefüggésében a spanyol illetékes hatóságok feladata biztosítani a 
17/2009. sz. törvény 16. cikke (3) bekezdésének helyes végrehajtását, valamint azt, hogy a 
Spanyolországban letelepedett szolgáltatók által a nagyközönség számára elérhetővé tett 
hozzáférési feltételek ezzel összhangban állnak. A petíció benyújtója kapcsolatba léphet az 



CM\899903HU.doc 3/3 PE487.880v01-00

HU

említett rendelkezés végrehajtásáért felelős spanyol regionális hatósággal1.

Az elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv összefüggésében az illetékes spanyol 
hatóságok és/vagy bíróságok feladata annak megállapítása, hogy – az ügyhöz kapcsolódó 
tények alapján – megsértették-e az elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelvet végrehajtó 
spanyol szabályokat.

További tájékoztatásért a petíció benyújtója vegye fel a kapcsolatot a távközlésért felelős 
spanyol nemzeti szabályozó hatósággal (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 
(CMT)2), amelynek feladata annak biztosítása, hogy a spanyol szolgáltatók megfelelnek az 
elektronikus hírközlésre vonatkozó uniós szabályoknak, továbbá a „Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información” hatósággal3, a spanyol 
adatvédelmi hatósággal4 vagy a spanyolországi Európai Fogyasztói Központtal5.

                                               
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


