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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1134/2011, ko iesniedza Portugāles valstspiederīgais P. V., 
par diskrimināciju valstspiederības dēļ, sniedzot pakalpojumus iekšējā tirgū

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš dzīvo Spānijā, paskaidro, ka ar viņu sazinājās telekomunikāciju 
pakalpojumu sniedzējs Movistar ar piedāvājumu pārslēgties uz citu mobilo sakaru 
nodrošinātāju. Piedāvājumā ietilpa pievilcīgas cenas un konkrēta zīmola un modeļa 
bezmaksas jauns mobilais tālrunis. Kad lūgumraksta iesniedzējs informēja operatoru, ka 
viņam nav Spānijas valsts identitātes numura, jo viņš ir Portugāles valstspiederīgais, operators 
atbildēja, ka viņam nav tiesību uz šo īpašo darījumu, un tā vietā piedāvāja cita modeļa mobilo 
tālruni. Lūgumraksta iesniedzējam arī šķiet, ka uzņēmums pārkāpj datu aizsardzības 
noteikumus, jo operatoram bija viņa personas dati no iepriekšējiem līgumiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 6. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 20. aprīlī

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka ES pilsonim, kurš nav Spānijas valstspiederīgais, nav 
iespējams noslēgt kādu konkrētu līgumu par mobilo sakaru pakalpojumu abonēšanu.
Komisijas novērojumi

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, šķiet, ka atteikums ES pilsonim 
dot iespēju noslēgt mobilo sakaru abonēšanas līgumu, jo viņš/viņa ir citas dalībvalsts 
valstspiederīgais, varētu būt Pakalpojumu direktīvas (2006/123/EK) 20. panta 2. punktā 
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minētā nediskriminēšanas principa pārkāpums, ja vien to nav iespējams pamatot ar kādu 
objektīvu iemeslu. Šis Pakalpojumu direktīvas nosacījums Spānijas tiesiskajā regulējumā ir 
transponēts ar 16. panta 3. punktu tiesību aktā Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (2009. gada 24. novembra BOE Nr. 283), 
turpmāk tekstā — Ley 17/2009. Tādiem pakalpojumu sniedzējiem kā sakaru pakalpojumu 
sniedzēji savi vispārējie piekļuves nosacījumi, kas pieejami plašai sabiedrībai, tagad ir 
jāpielāgo šim Spānijas valsts tiesiskajā regulējumā paredzētajam noteikumam. Spānijas varas 
iestāžu pienākums ir nodrošināt, ka Ley 17/2009 16. panta 3. punkts tiek pareizi īstenots un ka 
Spānijā reģistrēto pakalpojumu sniedzēju vispārējie piekļuves nosacījumi, kas pieejami plašai 
sabiedrībai, atbilst šim tiesību akta punktam.

Turklāt ES elektronisko sakaru reglamentējošajos noteikumos ir iekļauta virkne nosacījumu, 
kuru mērķis ir aizsargāt lietotāju tiesības. Direktīvas 2002/22/EK par universālo pakalpojumu 
un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem (Universālā 
pakalpojuma direktīva) 20. un 21. pantā īpaši paredzēti noteikumi attiecībā uz līgumu 
nosacījumiem un informācijas par cenām pārskatāmību. Šie noteikumi Spānijas tiesību aktos 
ir transponēti, jo īpaši ar tiesību akta „Ley General de Telecomunicaciones” 38. pantu, tiesību 
akta „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. un 105. pantu un ar tiesību aktu „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”.

Attiecībā uz datu aizsardzības noteikumiem un atbilstoši lūgumraksta iesniedzēja sniegtajai 
informācijai Komisija uzskata, ka aprakstītā situācija ir reglamentēta 13. panta 2. punkta 
noteikumos Direktīvā par privāto dzīvi un elektronisko komunikāciju (2002/58/EK), kas 
pazīstama arī kā E-privātuma direktīva. Saskaņā ar šiem noteikumiem dalībvalstis veic 
attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka bez attiecīgo abonentu vai lietotāju piekrišanas vai 
attiecībā uz abonentiem vai lietotājiem, kas nevēlas saņemt attiecīgās komunikācijas, netiktu 
atļautas nevēlamas komunikācijas ar tiešu pārdošanu saistītiem mērķiem.

Secinājums

Pakalpojumu direktīvas kontekstā Spānijas kompetento iestāžu pienākums ir nodrošināt, ka 
Ley 17/2009 16. panta 3. punkts tiek pareizi īstenots un ka Spānijā reģistrēto pakalpojumu 
sniedzēju vispārējie piekļuves nosacījumi, kas pieejami plašai sabiedrībai, atbilst šim tiesību 
akta punktam. Lūgumraksta iesniedzējs varētu sazināties ar attiecīgo reģionālo varas iestādi, 
kas Spānijā ir atbildīga par šī noteikuma īstenošanu1.

E-privātuma direktīvas kontekstā Spānijas kompetento iestāžu vai tiesu iestāžu pienākums ir 
izvērtēt, vai, ņemot vērā lietas apstākļus, ir vai nav pārkāpti Spānijas noteikumi, ar kuriem 
tiek īstenota E-privātuma direktīva.

Plašākas informācijas iegūšanai lūgumraksta iesniedzējs varētu sazināties arī ar Spānijas 
valsts telekomunikāciju regulatoru Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones

                                               
1 http://aplicaciones.consumo-inc.es/cidoc/Consultas/dirMapas.aspx?tabla=dirconsum.
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(CMT)1, kura uzdevums ir nodrošināt, ka Spānijas sakaru pakalpojumu sniedzēji ievēro ES 
noteikumus attiecībā uz elektroniskajiem sakariem, kā arī ar „Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información”2, Spānijas Datu aizsardzības 
iestādi3 vai Eiropas Patērētāju informēšanas centru Spānijā4.

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


