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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1134/2011, którą złożył P.V. (Portugalia) w sprawie dyskryminacji 
ze względu na przynależność państwową przy świadczeniu usług na rynku 
wewnętrznym

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, będący rezydentem Hiszpanii, wyjaśnia, że dostawca usług 
telekomunikacyjnych Movistar przedstawił mu ofertę zmiany dostawcy telefonii komórkowej. 
Oferta zawierała atrakcyjne stawki oraz darmowy model telefonu komórkowego określonej 
marki. Kiedy składający petycję poinformował dostawcę, że nie ma numeru hiszpańskiego 
dowodu osobistego, ponieważ jest Portugalczykiem, dostawca stwierdził, że składający 
petycję nie jest uprawniony do zawarcia tej transakcji, i zaoferował mu inny model telefonu. 
Składający petycję sugeruje również, że wspomniane przedsiębiorstwo narusza przepisy 
o ochronie danych, ponieważ posiadało jego dane osobowe z wcześniejszych umów.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 6 lutego 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 kwietnia 2012 r.

Składający petycję twierdzi, że obywatel UE, który nie pochodzi z Hiszpanii, nie może 
zawrzeć określonego typu umowy o świadczenie abonamentowych usług telefonii 
komórkowej.
Uwagi Komisji

Według informacji przekazanych przez składającego petycję odmowa sprzedaży obywatelowi 
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UE abonamentu na usługi telefonii komórkowej ze względu na to, że jest on obywatelem 
innego państwa członkowskiego, może stanowić naruszenie zasady niedyskryminacji 
określonej w art. 20 ust. 2 dyrektywy usługowej (2006/123/WE), jeżeli nie jest uzasadniona 
obiektywnymi kryteriami. Stosowny przepis dyrektywy usługowej został wprowadzony do 
hiszpańskiego porządku prawnego na mocy art. 16 ust. 3 Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (BOE 283 z 24 listopada 
2009 r.), zwanego dalej „Ley 17/2009”. Dostawcy usług, jak np. dostawcy usług 
telekomunikacyjnych, są teraz zobowiązani do dostosowania swoich ogólnych warunków 
dostępu do usług dla ogółu ludności do tego przepisu określonego w porządku prawnym 
Hiszpanii. Do obowiązku władz hiszpańskich należy dopilnowanie, aby art. 16 ust. 3 Ley 
17/2009 był odpowiednio egzekwowany oraz aby warunki dostępu do usług dla ogółu 
ludności ustalone przez dostawców mających siedzibę w Hiszpanii były zgodne z 
przedmiotowym przepisem.

Ponadto w ramach regulacyjnych UE dotyczących komunikacji elektronicznej znajdują się 
liczne przepisy mające na celu ochronę praw użytkowników. Konkretnie chodzi o art. 20 i 21 
dyrektywy 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami 
łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywy o usłudze powszechnej) zawierające 
przepisy dotyczące warunków umów i przejrzystości informacji o cenach. Przepisy te zostały 
wprowadzone do hiszpańskiego prawa krajowego na mocy art. 38 Ley General de 
Telecomunicaciones, art. 104 i 105 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, oraz 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.

W odniesieniu do przepisów o ochronie danych oraz zgodnie z informacjami dostarczonymi 
przez składającego petycję Komisja uważa, że omawiana sytuacja wchodzi w zakres 
obowiązywania przepisów art. 13 ust. 2 dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej 
(2002/58/CE). Na mocy tych przepisów państwa członkowskie podejmują stosowne działania 
w celu dopilnowania tego, by niezamówione komunikaty wykorzystywane do celów 
marketingu bezpośredniego były zabronione w przypadku braku zgody zainteresowanych 
abonentów lub użytkowników oraz w sytuacji, gdy nie chcą oni otrzymywać tych 
komunikatów.

Wnioski

W przypadku dyrektywy usługowej do obowiązku właściwych hiszpańskich organów należy 
dopilnowanie, aby art. 16 ust. 3 Ley 17/2009 był odpowiednio egzekwowany oraz aby 
warunki dostępu do usług dla ogółu ludności ustalone przez dostawców mających siedzibę w 
Hiszpanii były zgodne z przedmiotowym przepisem. Składający petycję może się 
skontaktować z właściwym organem regionalnym odpowiedzialnym za egzekwowanie 
przedmiotowego przepisu w Hiszpanii1.

W kontekście dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej właściwy hiszpański organ 

                                               
1 http://aplicaciones.consumo-inc.es/cidoc/Consultas/dirMapas.aspx?tabla=dirconsum.
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lub sąd powinny zdecydować, czy zgodnie z faktami dotyczącymi przedmiotowej sprawy 
naruszono hiszpańskie przepisy wdrażające dyrektywę o prywatności i łączności 
elektronicznej.

W celu uzyskania dalszych informacji składający petycję może również skontaktować się z 
krajowym organem regulacji telekomunikacji – Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones (CMT)1, którego rolą jest dbanie o to, by hiszpańscy dostawcy 
przestrzegali przepisów UE dotyczących komunikacji elektronicznej, Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información2, hiszpańskim organem ds. ochrony 
danych3 lub Europejskim Centrum Konsumenckim w Hiszpanii4.

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


