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Betreft: Verzoekschrift 1134/2011 door P.V. (Portugese nationaliteit), over 
discriminatie op grond van nationaliteit bij het verlenen van diensten in de 
interne markt

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, woonachtig in Spanje, vertelt hoe hij is benaderd door de 
telecommunicatiedienstverlener Movistar met een aanbod om te veranderen van provider voor 
zijn mobiele telefoon. Het aanbod omvatte gunstige tarieven en een gratis nieuwe mobiele 
telefoon van een bepaald merk en model. Toen indiener de telefonist vertelde dat hij geen 
Spaans nationaal identiteitsnummer heeft omdat hij Portugees is, vertelde de telefonist dat hij 
niet in aanmerking kwam voor dat specifieke aanbod en bood hem in plaats hiervan een 
mobiele telefoon aan van een ander model. Volgens indiener handelt het bedrijf daarnaast in 
strijd met de bepalingen over gegevensbescherming, omdat de telefonist zijn persoonlijke 
gegevens had verkregen uit eerdere contracten.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 6 februari 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 april 2012.

Indiener stelt dat het niet mogelijk is voor een EU-burger die niet de Spaanse nationaliteit 
heeft om een specifiek contract voor een mobieletelefoonabonnement te krijgen.
Opmerkingen van de Commissie

Op basis van de door indiener geleverde informatie kan de weigering om een 
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mobieletelefoonabonnement te leveren aan een EU-burger omdat hij/zij een onderdaan is van 
een andere lidstaat een inbreuk lijken op het beginsel van het discriminatieverbod zoals 
bepaald in artikel 20, lid 2 van de dienstenrichtlijn (2006/123/EG) tenzij het voor een 
objectieve reden kan worden gerechtvaardigd. Deze bepaling van de dienstenrichtlijn werd 
ingevoerd in de Spaanse rechtsorde door artikel 16, lid 3 van Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (BOE 283 van 
24 november 2009), hierna "Ley 17/2009". Dienstverleners zoals 
telecommunicatiedienstverleners zijn nu verplicht om hun algemene voorwaarden voor 
toegang die beschikbaar wordt gemaakt voor het grote publiek aan te passen aan deze 
bepaling die wordt vermeld in de Spaanse nationale rechtsorde. De Spaanse instanties moeten 
ervoor zorgen dat artikel 16, lid 3 van Ley 17/2009 correct ten uitvoer wordt gelegd en dat de 
voorwaarden voor toegang die beschikbaar wordt gemaakt voor het grote publiek door 
dienstverleners die in Spanje gevestigd zijn, ermee in overeenstemming zijn.

Bovendien bevat het regelgevingskader van de Europese Unie inzake elektronische 
communicatie een aantal bepalingen die bedoeld zijn om de gebruikersrechten te beschermen. 
In het bijzonder bevatten artikel 20 en 21 van richtlijn 2002/22/EG inzake de universele dienst 
en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en -diensten 
(Universeledienstrichtlijn) bepalingen over de looptijden van contracten en de transparantie 
van de informatie over tarieven. Deze bepalingen werden omgezet in Spaanse nationale 
wetgeving, in het bijzonder in artikel 38 van de "Ley General de Telecomunicaciones", 
artikels 104 en 105 van de "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", en de "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".

In verband met de regels voor de bescherming van persoonsgegevens en volgens de door 
indiener geleverde informatie is de Commissie van mening dat de betrokken situatie onder de 
bepalingen valt van artikel 13, lid 2 van de richtlijn betreffende de verwerking van 
persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector 
elektronische communicatie (2002/58/CE), gekend als de e-privacyrichtlijn. Volgens deze 
bepalingen zullen de lidstaten de nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat 
ongewenste communicatie voor de doeleinden van direct marketing niet toegelaten zijn 
zonder de toestemming van de betrokken abonnees of gebruikers of met betrekking tot 
abonnees of gebruikers die deze communicatie niet wensen te ontvangen.

Conclusies

In de context van de dienstenrichtlijn moeten de Spaanse bevoegde instanties ervoor zorgen 
dat artikel 16, lid 3 van Ley 17/2009 correct ten uitvoer wordt gelegd en dat de voorwaarden 
voor toegang die beschikbaar wordt gemaakt voor het grote publiek door dienstverleners die 
in Spanje gevestigd zijn, ermee in overeenstemming zijnIndiener kan contact opnemen met de 
relevante regionale instantie die belast is voor deze bepaling in Spanje1.
In de context van de e-privacyrichtlijn moeten de Spaanse bevoegde instanties en/of de 

                                               
1 http://aplicaciones.consumo-inc.es/cidoc/Consultas/dirMapas.aspx?tabla=dirconsum.
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rechtsmacht beoordelen of er volgens de feiten van deze zaak al dan niet een inbreuk is 
gepleegd op de Spaanse voorschriften die de e-privacyrichtlijn ten uitvoer brengen.

Voor meer informatie kan indiener eveneens contact opnemen met de Spaanse nationale 
regelgevende instantie voor telecommunicatie, de Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones (CMT)1, die als taak heeft ervoor te zorgen dat Spaanse dienstverleners 
de regels van de Europese Unie betreffende elektronische communicatie naleven; the 
"Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información"2, de 
Spaanse instantie voor de bescherming van persoonsgegevens3, of het Europees 
Consumentencentrum in Spanje4.

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


