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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0774/2006, внесена от Margit и Jürgen Parey, с германско 
гражданство, относно различните цени за вход в обществени бани за 
унгарски пенсионери и пенсионери от други държави (от ЕС)

1. Резюме на петицията

Вносителите на петицията са пенсионери и чести посетители на термални бани в 
Унгария. Те се чувстват дискриминирани като граждани на ЕС спрямо унгарските 
пенсионери, тъй като често не получават същите намаления в обществените бани като 
последните. От друга страна обаче, те могат да използват унгарските железници 
безплатно, както унгарските пенсионери.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 21 февруари 2007 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 27 юли 2007 г.

I. РЕЗЮМЕ НА ФАКТИТЕ

Вносителите на петицията са германски пенсионери, които често посещават 
термалните бани в унгарския град Harkány. Те не получават същите намаления в 
обществените бани, както унгарските пенсионери. 

II. ОПЛАКВАНЕТО

Вносителите на петицията се чувстват дискриминирани, тъй като не са третирани при 
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равни условия с унгарските пенсионери. 

III. КОМЕНТАР НА КОМИСИЯТА ПО АРГУМЕНТИТЕ В ПЕТИЦИЯТА

Комисията разгледа петицията, внесена от г-н и г-жа Parey и изразява съгласие, че е 
било проявено дискриминационно отношение. Свободното предоставяне на услуги, 
залегнало в член 49 на Договора за ЕО, е един от основните принципи на Договора за 
ЕО. Правото за упражняване на свобода на предоставяне на услуги включва свободата 
на получателите на услуги да отидат в друга държава-членка, за да се възползват от 
тези услуги при същите условия както гражданите или местните жители. Практиката в 
град Harkány да не се предоставя същото намаление на таксата на пенсионери, които не 
са унгарци, ограничава свободното предоставяне на услуги и противоречи на принципа 
на недискриминация, гарантиран от член 49 и 12 от Договора за ЕО. 
Затова, предвид факта, че обстоятелствата се отнасят до практика на унгарската община 
Harkány , въпросът е изпратен на онлайн мрежата за разрешаване на проблеми SOLVIT. 
На 30 март 2007 г. унгарският център на SOLVIT изпрати писмо до кмета на унгарския 
град Harkány. Съгласно получената информация кметът ще прекрати дискриминацията.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Накратко, резултатът от този преглед е, че въз основа на предоставените от 
вносителите на петицията факти и доколкото за всички граждани на ЕС трябва да важат 
същите условия за достъп в обществени бани, независимо от тяхната националност, 
Комисията счита, че съществува нарушение на законодателството на Общността 
относно принципа на недискриминация и свободното предоставяне на услуги (членове 
12 и 49 от Договора за ЕО). Унгарските местни органи се консултираха с унгарския 
център на SOLVIT и се съгласиха да променят системата от такси, за да бъде 
прекратена дискриминацията. 

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 15 май 2009 г.

В допълнение към първоначалното разглеждане на настоящата петиция, на 27 юли 2007 
г. Комисията информира Европейския парламент, че практиката в град Harkány да не се 
предоставя същото намаление на таксата на пенсионери, които не са унгарци, 
ограничава свободното предоставяне на услуги и противоречи на принципа на 
недискриминация, гарантиран от член 49 и 12 от Договора за ЕО. 

Тъй като въпросът, поставен от вносителите на петицията, е свързан с практика на 
унгарската община Harkány, въпросът е изпратен на онлайн мрежата за разрешаване на 
проблеми SOLVIT. На 30 март 2007 г. унгарският център на SOLVIT обърна 
внимание на кмета на град Harkány относно факта, че удостоверенията на пенсионери и 
студенти от други държави-членки следва да бъдат приемани като доказателство за 
статут на пенсионер или студент. Унгарският център на SOLVIT поиска от унгарските 
органи да прекратят практиката на издаване на билети по дискриминационен начин, а 
органите на община Harkány посочиха, че ще сложат край на тази дискриминационна 
практика. Европейският парламент е информиран за това на 27 юли 2007 г.



CM\857169BG.doc 3/4 PE392.316v03-00

BG

При все това, обратно на указанието, дадено от унгарските органи, дискриминацията 
все още не е преустановена. Този факт е съобщен на унгарския център на SOLVIT и 
последният отново е обърнал вниманието на унгарските органи за това на 10 март 2009 
г. Успоредно с това SOLVIT подпомага унгарските органи при признаването на 
удостоверенията на пенсионери и студенти, за да може да се осигури равно третиране 
на пенсионери и студенти от други държави-членки възможно най-скоро.

Свободното предоставяне на услуги, залегнало в член 49 на Договора за ЕО, е един от 
основните принципи на Договора за ЕО. Правото за упражняване на свобода на 
предоставяне на услуги включва свободата на получателите на услуги да отидат в друга 
държава-членка, за да се възползват от тези услуги при същите условия както 
гражданите или местните жители. Практиката на община Harkány да не се предоставя 
същото намаление на таксата на пенсионери, които не са унгарци, ограничава 
свободното предоставяне на услуги и противоречи на принципа на недискриминация, 
гарантиран от член 49 и 12 от Договора за ЕО. 

Освен това Комисията би искала да подчертае, че дискриминацията срещу получатели 
на услуги въз основа на националността или мястото им на пребиваване се забранява 
изрично от член 20 от Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар 
(„Директива за услугите“). Директивата за услугите влезе в сила през декември 2006 г. 
Държавите-членки трябва да започнат да я прилагат най-късно до 28 декември 2009 г.  
Унгарските органи понастоящем работят върху прилагането на Директивата за 
услугите в тясно сътрудничество с Комисията.
Член 20, параграф 1 от Директивата за услугите задължава държавите-членки да 
гарантират, че получателите на услуги не са обект на дискриминационни изисквания, 
основани на националността или мястото им на пребиваване. Вследствие на това всяка 
дискриминация от страна на държавата или на регионални или местни органи, която се 
основава на националност или място на пребиваване на получателите на услуги от 
други държави-членки в области, обхванати от директивата (която включва 
предоставянето на услуги като посочените в този случай), трябва да бъде премахната.

Заключения

Комисията потвърждава мнението, изразено на 27 юли 2007 г. Въз основа на 
информацията, предоставена от вносителите на петицията, прилагането на различни 
условия за влизане в обществени бани, прилагани в баните, управлявани от унгарската 
община Harkàni, са в нарушение на принципа на недискриминация и свободното 
получаване на услуги (членове 12 и 49 от Договора за ЕО и член 20, параграф 1 от 
Директивата за услугите). 

Както изглежда тази практика все още не е преустановена. В допълнение към писмото 
на вносителите на петицията от 16 септември 2008 г., Комисията ще се свърже отново с 
унгарските органи и ще им съдейства, за да гарантира незабавни действия по този 
въпрос. Освен това Комисията възнамерява да информира унгарските органи, които 
понастоящем работят върху прилагането на Директивата за услугите в Унгария, за 
наличието на тази практика, която е в противоречие с член 20, параграф 1 на 
директивата, за да могат те да гарантират, че не се прилагат подобни практики в други 
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подобни заведения в Унгария.

5. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 11 февруари 2011 г.

Комисията беше информирана за факта, че от 15 декември 2010 г. в обществените бани 
на град Harkány се прилага нова система на ценообразуване. Съгласно новата система 
на ценообразуване всяко лице, навършило 62 години, може да се ползва от намалението 
на цената независимо от своята националност. За целта се изисква единствено документ 
за самоличност, така че намалението вече не зависи от представянето на унгарско 
пенсионно удостоверение.

Информация за новата система на ценообразуване може да бъде намерена на адрес: 
http://www.harkanyfurdo.hu/engarak.html


