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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1134/2011 dėl diskriminacijos dėl pilietybės teikiant paslaugas 
vidaus rinkoje, kurią pateikė Portugalijos pilietis P. V.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, gyvenantis Ispanijoje, aiškina, kad įmonė „Movistar“, teikianti 
telekomunikacijų paslaugas, pasiūlė jam pakeisti mobiliojo ryšio paslaugų teikėją. Įmonė 
pasiūlė peticijos pateikėjui patrauklius įkainius ir nemokamą naują konkretaus prekės ženklo 
ir modelio mobilųjį telefoną. Peticijos pateikėjui pranešus, kad jis neturi Ispanijos piliečiams 
suteikiamo tapatybės kodo, nes yra Portugalijos pilietis, operatorius atsakė, kad peticijos 
pateikėjas neturi teisės pasinaudoti šiuo konkrečiu pasiūlymu, ir pasiūlė jam kito modelio 
mobilųjį telefoną. Peticijos pateikėjas taip pat mano, kad įmonė pažeidžia duomenų apsaugos 
nuostatas, nes operatorius turėjo peticijos pateikėjo asmens duomenis, nurodytus ankstesnėse 
sutartyse.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. vasario 6 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. balandžio 20 d.

„Peticijos pateikėjas teigia, kad ES piliečiui, neturinčiam Ispanijos pilietybės, nėra galimybės 
sudaryti specifinę abonentinę judriojo telefono ryšio sutartį.

Komisijos pastabos

Remiantis peticijos pateikėjo informacija, atsisakymas sudaryti judriojo telefono ryšio sutartį 
su ES piliečiu dėl to, kad jis (ji) yra kitos valstybės narės pilietis, galėtų pažeisti 
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nediskriminavimo principą, įtvirtintą Paslaugų direktyvos (2006/123/EB) 20 straipsnio 
2 dalyje, išskyrus tuos atvejus, kai šį atsisakymą galima pagrįsti objektyviomis priežastimis. 
Ši Paslaugų direktyvos nuostata įgyvendinta Ispanijos teisinėje sistemoje, visų pirma, Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio (2009 m. lapkričio 24 d. BOE 283) (toliau – „Ley 17/2009“) 16 straipsnio 3 dalyje. 
Paslaugų teikėjai pvz., telekomunikacijų paslaugų teikėjai šiuo metu yra įpareigoti pritaikyti 
bendras plačiajai visuomenei prieinamas paslaugos gavimo sąlygas pagal šią Ispanijos 
nacionalinėje teisinėje sistemoje numatytą nuostatą. Ispanijos institucijos turi užtikrinti, kad 
Ley 17/2009 16 straipsnio 3 dalies nuostatos būtų tinkamai įgyvendintos ir kad Ispanijoje 
įsikūrę paslaugų teikėjai laikytųsi plačiajai visuomenei prieinamų paslaugos gavimo sąlygų.

Be to, ES elektroninių ryšių reguliavimo sistemoje esama nuostatų, kuriomis siekiama apginti 
naudotojų teises. Visų pirma, Direktyvos Nr. 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir 
paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis, (Universaliųjų 
paslaugų Direktyvos) 20 ir 21 straipsniuose įtvirtintos nuostatos dėl sutarčių sąlygų ir 
informacijos apie kainas skaidrumo. Šios nuostatos perkeltos į Ispanijos nacionalinę teisę, 
visų pirma į „Ley General de Telecomunicaciones“ 38 straipsnį, „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 ir 105 straipsnius ir į 
„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“.

Dėl duomenų apsaugos taisyklių, remdamasi peticijos pateikėjo informacija, Komisija mano, 
kad esama padėtis svarstytina vadovaujantis Direktyvos dėl asmens duomenų tvarkymo ir 
privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (2002/58/EB) (Direktyvos dėl privatumo ir 
elektroninių ryšių) 13 straipsnio 2 dalies nuostatomis. Remdamosi šiomis nuostatomis 
valstybės narės imasi tinkamų priemonių, kurios leistų nemokamai uždrausti neužsakytus 
pranešimus tiesioginės rinkodaros tikslais, jeigu nėra gauta atitinkamų abonentų sutikimo arba 
jeigu abonentai nepageidauja jų gauti.

Išvada

Paslaugų direktyvos atveju Ispanijos institucijos turi užtikrinti, kad Ley 17/2009 16 straipsnio 
3 dalies nuostatos būtų tinkamai įgyvendintos ir kad Ispanijoje įsikūrę paslaugų teikėjai 
laikytųsi plačiajai visuomenei prieinamų paslaugos gavimo sąlygų. Peticijos pateikėjas galėtų 
kreiptis į regioninę instituciją, atsakingą už šios nuostatos įgyvendinimą Ispanijoje1.

Direktyvos dėl privatumo ir elektroninių ryšių atveju kompetentingos Ispanijos institucijos 
ir (arba) teismai turi įvertinti ar, atsižvelgiant į šiuo atveju nustatytus faktus, buvo pažeistos 
Ispanijos taisyklės, kuriomis įgyvendinama Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių.

Dėl tolesnės informacijos peticijos pateikėjas gali kreiptis į Ispanijos nacionalinę 
telekomunikacijų reguliavimo instituciją, Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones (CMT)2, kuri turi užtikrinti, kad Ispanijos paslaugų teikėjai laikytųsi ES 

                                               
1 http://aplicaciones.consumo-inc.es/cidoc/Consultas/dirMapas.aspx?tabla=dirconsum.
2 http://www.cmt.es.
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elektroninių ryšių taisyklių, Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información1, Ispanijos duomenų apsaugos instituciją2 arba Europos vartotojų centrą
Ispanijoje3.“

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


