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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Vedr.: Andragende 0774/2006 af Margit og Jürgen Parey, tyske statsborgere, om 
forskellige priser for adgang til offentlige bade for ungarske pensionister og 
pensionister fra andre (EU-) lande

1. Sammendrag

Andragerne er pensionister og besøger ofte de termiske bade i Ungarn. De føler sig 
forskelsbehandlet som EU-borgere i forhold til ungarske pensionister, fordi de mange gange 
ikke får de samme rabatter ved offentlige bade som sidstnævnte. Derimod kan de benytte de 
ungarske jernbaner gratis i lighed med ungarske pensionister.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 21. februar 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. juli 2007

I. " SAMMENDRAG AF DE FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER

Andragerne er tyske pensionister, som ofte besøger de termiske bade i den ungarske by 
Harkány. De får ikke de samme rabatter ved offentlige bade som ungarske pensionister. 

II. KLAGEN

Andragerne føler sig forskelsbehandlet, da de ikke behandles på samme vilkår som ungarske 
pensionister 
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III. KOMMISSIONENS BEMÆRKNINGER

Kommissionen har behandlet det andragende, som Margit og Jürgen Parey har indgivet, og er 
enig i, at de forskelsbehandles. Retten til at yde tjenester som fastlagt i EF-traktatens artikel 
49 er et af de grundlæggende principper i EF-traktaten. Retten til at yde tjenester omfatter 
tjenestemodtagernes ret til at gå til en anden medlemsstat for at benytte sig af disse tjenester 
under de samme vilkår som medlemsstatens statsborgere eller indbyggere. Den praksis, som 
byen Harkány udøver ved ikke at yde samme rabatter til pensionister, som ikke er statsborgere 
i Ungarn, begrænser den frie udveksling af tjenesteydelser og er i strid med princippet om 
ikke-forskelsbehandling, som er fastsat i artikel 49 og artikel 12 i EF-traktaten. 
I betragtning af at de anførte forhold vedrører en praksis, som udøves af den ungarske 
kommune i Harkány, er sagen blevet sendt til SOLVIT, online-nettet til problemløsning. Det 
ungarske SOLVIT-center fremsendte den 30. marts 2007 en skrivelse til borgmesteren i den 
ungarske by Harkány. Borgmesteren vil på baggrund af de modtagne oplysninger bringe 
forskelsbehandlingen til ophør.

IV. KONKLUSIONER

For at opsummere er resultatet af denne behandling, at Kommissionen på grundlag af de 
forhold, andragerne har anført, og på grundlag af det princip, at der bør gælde samme 
adgangsbetingelser til offentlige bade for alle EU-borgere, finder, at der er sket en 
overtrædelse af fællesskabslovgivningens bestemmelser om princippet om ikke-
forskelsbehandling og fri udveksling af tjenesteydelser (artikel 12 og artikel 49 i EF-
traktaten). Det ungarske SOLVIT-center har rettet henvendelse til de lokale ungarske 
myndigheder, som har indvilget i at ændre betalingssystemet for at bringe 
forskelsbehandlingen til ophør. " 

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 15. maj 2009

I fortsættelse af den indledende behandling af dette andragende oplyste Kommissionen den 
27. juli 2007 Europa-Parlamentet om, at den praksis, byen Harkány anvender med ikke at give 
samme prisnedsættelse til ikke-ungarske pensionister indskrænkede den frie bevægelse af 
tjenester og var i modstrid med princippet om ikke-forskelsbehandling i henhold til EF-
traktatens artikel 49 og 12. 

Da det spørgsmål, andragerne rejste, vedrørte en praksis i den ungarske kommune Harkány, 
blev sagen henvist til internetproblemløsningsnetværket SOLVIT. Den 30. marts 2007 
henledte det ungarske SOLVIT-center Harkánys borgmesters opmærksomhed på, at 
pensionisters og studenters certifikater fra andre medlemsstater skal accepteres som bevis på 
status som pensionist eller student. Det ungarske SOLVIT-center anmodede de ungarske 
myndigheder om at standse praksis med at udstede billetter på en diskriminerende måde, og 
myndighederne i byen Harkány oplyste, at de ville standse denne diskriminerende praksis. 
Europa-Parlamentet blev orienteret herom den 27. juli 2007.

Men i modsætning til de oplysninger, de ungarske myndigheder har givet, er 
forskelsbehandlingen endnu ikke standset. Det ungarske SOLVIT-center er blevet gjort 
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opmærksom herpå, og det har igen den 10. marts 2009 henledt de ungarske myndigheders 
opmærksomhed herpå. Parallelt bistår SOLVIT de ungarske myndigheder med anerkendelsen 
af pensionisters og studenters certifikater, således at ligebehandling af pensionister og 
studenter fra andre medlemsstater kan sikres så snart som muligt.

Retten til at yde tjenester som fastlagt i EF-traktatens artikel 49 er et af de grundlæggende 
principper i EF-traktaten. Retten til at yde tjenester omfatter tjenestemodtagernes ret til at gå 
til en anden medlemsstat for at benytte sig af disse tjenester under de samme vilkår som 
medlemsstatens statsborgere eller beboere. Byen Harkánys praksis med ikke at give samme 
prisnedsættelser til ikke-ungarske pensionister indskrænker friheden til at modtage tjenester 
og forekommer derfor i modstrid med princippet om ikke-forskelsbehandling, der er sikret i 
EF-traktatens artikel 49 og 12. 

Endvidere vil Kommissionen understrege, at forskelsbehandling mod modtagere af tjenester 
på grund af disses nationalitet eller bopæl udtrykkeligt er forbudt i artikel 20 i direktiv 
123/2006/EF om tjenester på det indre marked (tjenestedirektivet). Tjenestedirektivet trådte i 
kraft i december 2006, og det skal gennemføres af medlemsstaterne senest den 28. december 
2009. De ungarske myndigheder arbejder for øjeblikket på gennemførelsen af 
tjenestedirektivet i tæt samarbejde med Kommissionen.

Artikel 20, stk. 1, i tjenestedirektivet pålægger medlemsstaterne at sørge for, at modtagere af 
tjenester ikke udsættes for diskriminerende krav på grundlag af disses nationalitet eller bopæl. 
Følgelig skal enhver forskelsbehandling foretaget af staten eller regionale eller lokale 
myndigheder, som er baseret på andre medlemsstaters modtageres nationalitet eller bopæl 
inden for områder omfattet af direktivet (som omfatter ydelse af tjenester som nævnt i denne 
sag) afskaffes.

Konklusioner

Kommissionen bekræfter de synspunkter, der blev fremsat den 27. juli 2007. På grundlag af 
oplysninger fra andragerne ser anvendelsen af forskellige betingelser for adgang til offentlige 
bade som anvendt i de bade, der forvaltes af den ungarske by Harkány, ud til at være i 
modstrid med princippet om ikke-forskelsbehandling og fri udveksling af tjenesteydelser 
(artikel 12 og artikel 49 i EF-traktaten samt artikel 20, stk. 1, i tjenestedirektivet). 

Tilsyneladende er denne praksis ikke ophørt endnu. I forbindelse med andragernes skrivelse 
af 16. september 2008 vil Kommissionen igen kontakte de ungarske myndigheder og bistå 
dem med at sørge for øjeblikkelig handling vedrørende denne sag. Herudover agter 
Kommissionen at oplyse de ungarske myndigheder, som i øjeblikket er ved at udarbejde 
bestemmelserne om gennemførelse af tjenestedirektivet i Ungarn, om eksistensen af denne 
praksis, som er i modstrid med direktivets artikel 20, stk. 1, således at de kan sørge for, at der 
ikke eksisterer tilsvarende former for praksis i lignende etablissementer i Ungarn.

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 11. februar 2011

Kommissionen har modtaget underretning om, at der siden den 15. december 2010 gælder et 
nyt prissystem i byen Harkánys offentlige bade. I henhold til dette nye prissystem kan enhver, 
der er mindst 62 gammel, opnå rabat uanset vedkommendes nationalitet. Der kræves kun et 
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identitetskort til dette formål, så rabatten afhænger ikke længere af, om man kan forevise et 
ungarsk pensionistbevis.

Oplysninger om det nye prissystem findes på http://www.harkanyfurdo.hu/engarak.html.


