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COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS

Assunto: Petição 1134/2011, apresentada por P.V, de nacionalidade portuguesa, sobre 
a discriminação na prestação de serviços no mercado interno, com base na 
nacionalidade

1. Síntese da petição

O peticionário, residente em Espanha, explica que foi contactado pela prestadora de serviços 
de telecomunicações Movistar com uma proposta para mudar de fornecedor de rede de 
telefonia móvel. A oferta incluía taxas atrativas e um equipamento móvel novo e gratuito de 
uma marca e de um modelo específicos. Quando o peticionário informou o operador de que 
não possuía número de documento de identidade espanhola por ser cidadão português, o 
operador respondeu que então não era elegível para aquela proposta e ofereceu como 
alternativa um telefone móvel de um modelo diferente. O peticionário assinala também que a 
empresa infringiu normas em matéria de proteção de dados, uma vez que o operador possuía 
os seus dados pessoais de contratos anteriores.

2. Admissibilidade

Declarada admissível em 6 de fevereiro de 2012. A Comissão foi instada a prestar 
informações, nos termos do n.º 6 do artigo 202.º do Regimento.

3. Resposta da Comissão, recebida em 20 de abril de 2012

O peticionário alega que não é possível para um cidadão da UE, que não tem a nacionalidade 
espanhola, assinar um contrato específico para um telefone móvel.
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Observações da Comissão

Com base nas informações prestadas pelo peticionário, a recusa em facultar uma assinatura de 
um telefone móvel para um cidadão da UE, baseando-se no facto deste ser um cidadão ou 
uma cidadã de outro Estado-Membro, afigura-se uma violação do princípio da 
não-discriminação, nos termos do artigo 20.º, n.º 2, da Diretiva 2006/123/CE relativa aos 
serviços no mercado interno, a não ser que possa ser justificada através de uma razão objetiva. 
A presente disposição da referida diretiva foi transposta para o ordenamento jurídico espanhol 
através do artigo 16.º, n.º 3, da Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio (Lei n.º 17/2009, de 23 de novembro, sobre o livre 
acesso a uma atividade de serviços e ao seu exercício) (BOE 283 de 24 de novembro de 
2009); doravante «Ley 17/2009». Os prestadores de serviços, tais como os prestadores de 
serviços de telecomunicações, são agora obrigados a adaptarem as suas condições gerais de 
acesso, disponibilizadas ao público em geral, a esta disposição estipulada na ordem jurídica 
espanhola. É da competência das autoridades espanholas garantir que o artigo 16.º, n.º 3, da 
Ley 17/2009 é aplicado corretamente e que as condições de acesso, disponibilizadas ao 
público em geral pelos fornecedores de serviços estabelecidos em Espanha, estejam em 
conformidade com o disposto.

Além disso, o quadro regulamentar da União Europeia para as comunicações eletrónicas 
contém algumas disposições que visam proteger os direitos dos utilizadores. Em particular, os 
artigos 20.º e 21.º da Diretiva 2002/22/CE relativa ao serviço universal e aos direitos dos 
utilizadores em matéria de redes e serviços de comunicações eletrónicas (Diretiva Serviço 
Universal) contêm disposições em matéria de contratos e transparência na informação relativa 
aos preços. As referidas disposições foram transpostas para o Direito nacional espanhol, 
nomeadamente através do artigo 38.º da «Ley General de Telecomunicaciones» (Lei geral das 
telecomunicações), dos artigos 104.º e 105.º do «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» (Decreto Real que aprova o 
regulamento sobre as condições para a prestação de serviços de comunicações eletrónicas, o 
serviço universal e a proteção dos utilizadores), e do «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» (Decreto Real n.º 899/2009, de 22 de maio, que aprova a carta de direitos do 
utilizador dos serviços de comunicações eletrónicas».

Relativamente às normas da proteção de dados e de acordo com a informação prestada pelo 
peticionário, a Comissão considera que a situação em causa recai no âmbito de aplicação do 
artigo 13.º, n.º 2, da Diretiva 2002/58/CE relativa ao tratamento de dados pessoais e à 
proteção da privacidade no setor das comunicações eletrónicas, denominada «Diretiva 
Privacidade e Comunicações Eletrónicas». Nos termos das referidas disposições, os 
Estados-Membros devem adotar as medidas adequadas para garantir a proibição das 
comunicações não solicitadas para efeitos de comercialização direta sem o consentimento dos 
assinantes ou utilizadores em questão ou de assinantes ou utilizadores que não pretendam 
receber estas comunicações.
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Conclusão

No âmbito da Diretiva Serviços, é da competência das autoridades espanholas garantir que o 
artigo 16.º, n.º 3, da Ley 17/2009 é aplicado corretamente e que as condições de acesso, 
disponibilizadas ao público em geral pelos fornecedores de serviços estabelecidos em 
Espanha, estão em conformidade com o disposto. O peticionário pode contactar a autoridade 
regional competente em matéria da presente disposição em Espanha1.

No âmbito da Diretiva Privacidade e Comunicações Eletrónicas, cabe à jurisdição e/ou às 
autoridades competentes espanholas avaliar se, em conformidade com os factos do caso, a 
legislação espanhola que transpõe a Diretiva Privacidade e Comunicações Eletrónicas foi ou 
não infringida.

Para mais informações, o peticionário pode contactar a entidade reguladora nacional 
espanhola das telecomunicações, a Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
(CMT)2, cuja função é garantir que os fornecedores espanhóis cumprem as normas da União 
Europeia em matéria de comunicações eletrónicas; a «Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información»3, a autoridade espanhola de 
proteção de dados4, ou o Centro Europeu do Consumidor em Espanha 5.

                                               
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.


