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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1134/2011, adresată de P.V., de cetățenie portugheză, privind 
discriminarea în furnizarea serviciilor pe piața internă, pe baza naționalității

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, care locuiește în Spania, explică faptul că a fost contactat de către furnizorul de 
servicii de telecomunicații Movistar cu o ofertă de schimbare a furnizorului de telefonie 
mobilă. Oferta cuprindea tarife atractive și un telefon mobil nou gratuit de o anumită marcă și 
un anumit model. Odată ce petiționarul l-a informat pe operator că nu deține un cod numeric 
personal spaniol deoarece este portughez, operatorul i-a răspuns că nu este eligibil pentru 
această tranzacție specifică și i-a oferit în schimb un alt model de telefon mobil. De asemenea, 
petiționarul sugerează că această companie a încălcat dispozițiile referitoare la protecția 
datelor, deoarece operatorul deținea datele sale personale din contractele anterioare.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 6 februarie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 aprilie 2012

Petiționarul susține că nu este posibil ca un cetățean al UE care nu are cetățenie spaniolă să 
obțină un contract specific pentru un abonament de telefonie mobilă.
Observațiile Comisiei

Pe baza informațiilor furnizate de petiționar, refuzul de a i se oferi un abonament de telefonie 
mobilă unui cetățean al UE pe motiv că acesta/aceasta este un resortisant al unui alt stat 
membru pare a fi o încălcare a principiului nediscriminării prevăzut la articolul 20 
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alineatul (2) din Directiva privind serviciile (2006/123/CE), cu excepția cazului în care poate 
fi justificat printr-un motiv obiectiv. Această dispoziție a Directivei privind serviciile a fost 
pusă în aplicare în ordinea juridică spaniolă prin articolul 16 alineatul (3) din of Ley 17/2009, 
de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (BOE 
283 din 24 noiembrie 2009), denumită în continuare „Ley 17/2009”. Prestatorii de servicii, 
cum ar fi furnizorii de servicii de telecomunicații, sunt în prezent obligați să își adapteze 
condițiile generale de acces puse la dispoziția publicul larg în conformitate cu această 
dispoziție prevăzută în ordinea juridică națională spaniolă. Autoritățile spaniole trebuie să se 
asigure că articolul 16 alineatul (3) din Ley 17/2009 este pus în aplicare în mod corect și că 
condițiile de acces puse la dispoziția publicului larg de prestatorii de servicii stabiliți în 
Spania sunt respectate.

În plus, cadrul de reglementare al UE pentru comunicațiile electronice conține o serie de 
dispoziții care vizează protejarea drepturilor utilizatorilor. În special, articolele 20 și 21 din 
Directiva 2002/22/CE privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la 
rețelele și serviciile de comunicații electronice (Directiva privind serviciul universal) conține 
dispoziții referitoare la informații privind termenii contractului și transparența prețurilor. 
Aceste dispoziții au fost transpuse în legea națională spaniolă, în special prin articolul 38 din 
„Ley General de Telecomunicaciones”, articolele 104 și 105 din „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”, și „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”.

În ceea ce privește normele de protecție a datelor și potrivit informațiilor furnizate de 
petiționar, Comisia consideră că situația în cauză intră sub incidența dispozițiilor 
articolului 13 alineatul (2) din Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice 
(2002/58/CE), cunoscută sub denumirea de Directiva privind confidențialitatea electronică.
 În conformitate cu aceste dispoziții, statele membre trebuie să adopte măsuri corespunzătoare 
pentru a se asigura că comunicările nesolicitate în scopul promovării directe nu sunt permise 
fără consimțământul abonaților sau utilizatorilor în cauză sau pentru abonații sau utilizatorii 
care nu doresc să primească astfel de comunicări.

Concluzii

În temeiul Directivei privind serviciile, autoritățile spaniole competente trebuie să se asigure 
că articolul 16 alineatul (3) din Ley 17/2009 este pus în aplicare în mod corect și că 
respectivele condiții de acces puse la dispoziția publicului larg de prestatorii de servicii 
stabiliți în Spania sunt respectate. Petiționarul ar putea să contacteze autoritatea regională 
competentă responsabilă cu aplicarea acestei dispoziții în Spania1.

În temeiul Directivei privind confidențialitatea electronică, autoritățile și/sau jurisdicția 
spaniolă competentă trebuie să evalueze aspectul dacă, potrivit circumstanțelor acestui caz, 
normele spaniole de punere în aplicare a Directivei privind confidențialitatea electronică au 
fost încălcate sau nu.

                                               
1 http://aplicaciones.consumo-inc.es/cidoc/Consultas/dirMapas.aspx?tabla=dirconsum.
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Pentru informații suplimentare, petiționarul ar putea dori, de asemenea, să contacteze 
autoritatea națională spaniolă de reglementare a telecomunicațiilor, Comisión del Mercado de 
las Telecomunicaciones (CMT)1, al cărei rol este de a se asigura că furnizorii spanioli 
respectă normele UE privind comunicațiile electronice; „Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información”2, Autoritatea spaniolă de protecție 
a datelor 3, sau Centrul European al Consumatorilor din Spania4.

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


