
CM\857169EL.doc PE392.316v03-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

11.02.2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0774/2006, των Margit και Jürgen Parey, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
διαφορετικές τιμές εισόδου σε δημόσια λουτρά για Ούγγρους συνταξιούχους και για 
συνταξιούχους από άλλες χώρες (της ΕΕ)

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέροντες είναι συνταξιούχοι και επισκέπτονται συχνά θερμά λουτρά στην Ουγγαρία. 
Αισθάνονται ότι, ως πολίτες της ΕΕ, υφίστανται διακρίσεις έναντι των Ούγγρων
συνταξιούχων, επειδή συχνά δεν επωφελούνται των ίδιων εκπτώσεων με τους τελευταίους 
στα δημόσια λουτρά. Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούν τους 
ουγγρικούς σιδηροδρόμους δωρεάν, ακριβώς όπως και οι Ούγγροι συνταξιούχοι.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 21 Φεβρουαρίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Ιουλίου 2007.

I. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Οι αναφέροντες είναι γερμανοί συνταξιούχοι που επισκέπτονται συχνά θερμά λουτρά στην 
ουγγρική πόλη Harkány. Δεν επωφελούνται των ίδιων εκπτώσεων που ισχύουν για τους 
Ούγγρους συνταξιούχους στα δημόσια λουτρά. 

II. Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Οι αναφέροντες θεωρούν ότι υφίστανται διακρίσεις επειδή δεν τυγχάνουν της ίδιας 
μεταχείρισης με τους Ούγγρους συνταξιούχους. 

III. ΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
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Η Επιτροπή εξέτασε την αναφορά που υπέβαλαν ο κ. και η κ. Parey και συμφωνεί ότι 
υπέστησαν διάκριση. Η ελευθερία παροχής υπηρεσιών που κατοχυρώνεται στο άρθρο 49 της 
Συνθήκης ΕΚ είναι μία από τις θεμελιώδεις αρχές της Συνθήκης ΕΚ. Το δικαίωμα άσκησης 
της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών περιλαμβάνει την ελευθερία των αποδεκτών των 
υπηρεσιών να μεταβούν σε άλλο κράτος μέλος προκειμένου να επωφεληθούν των υπηρεσιών 
αυτών υπό τους ίδιους όρους με τους υπηκόους ή τους κατοίκους. Η πρακτική του δήμου του
Harkány να μην χορηγεί την ίδια έκπτωση στους μη Ούγγρους συνταξιούχους περιορίζει την 
ελευθερία παροχής υπηρεσιών και αντίκειται στην αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων 
που κατοχυρώνονται στα άρθρα 49 και 12 της Συνθήκης ΕΚ. 
Επομένως, δεδομένου ότι τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης αφορούν την πρακτική 
του ουγγρικού δήμου Harkány, το ζήτημα παραπέμφθηκε στο επιγραμμικό δίκτυο επίλυσης 
προβλημάτων SOLVIT. Το ουγγρικό κέντρο SOLVIT απέστειλε επιστολή στον δήμαρχο της 
ουγγρικής πόλης Harkány στις 30 Μαρτίου 2007. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν 
ληφθεί, ο δήμαρχος προτίθεται να θέσει τέλος στις διακρίσεις.

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Συμπερασματικά, το αποτέλεσμα της εξέτασης αυτής είναι ότι, βάσει των πραγματικών 
περιστατικών που περιέγραψαν οι αναφέροντες, και δεδομένου ότι πρέπει να ισχύουν για 
όλους τους πολίτες της ΕΕ οι ίδιες προϋποθέσεις όσον αφορά την είσοδο στα δημόσια 
λουτρά, ανεξαρτήτως της εθνικότητάς τους, η Επιτροπή θεωρεί ότι συντρέχει παραβίαση των 
κανόνων του κοινοτικού δικαίου περί της αρχής της απαγόρευσης των διακρίσεων και της 
ελευθερίας παροχής υπηρεσιών (άρθρα 12 και 49 της Συνθήκης ΕΚ). Οι τοπικές ουγγρικές 
αρχές, κατόπιν διαβουλεύσεων με το ουγγρικό κέντρο SOLVIT, δέχθηκαν να τροποποιήσουν 
το σύστημα χρεώσεών τους προκειμένου να σταματήσουν οι διακρίσεις. 

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 15 Μαΐου 2009.

Μετά την αρχική εξέταση της παρούσας αναφοράς, η Επιτροπή ενημέρωσε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στις 27 Ιουλίου 2007, ότι η πρακτική της πόλης Harkány να μη χορηγεί την ίδια 
έκπτωση σε μη Ούγγρους συνταξιούχους περιορίζει την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και 
αντιτίθεται στην αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων που προβλέπουν τα άρθρα 49 και 12 
της Συνθήκης ΕΚ. 

Δεδομένου ότι το πρόβλημα που θίγουν οι αναφέροντες σχετίζεται με πρακτική του 
Ουγγρικού Δήμου Harkány, το ζήτημα παραπέμφθηκε στο επιγραμμικό δίκτυο επίλυσης 
προβλημάτων SOLVIT. Στις 30 Μαρτίου 2007, το ουγγρικό κέντρο SOLVIT επέστησε την 
προσοχή του Δημάρχου της πόλης Harkány στο γεγονός ότι τα πιστοποιητικά συνταξιούχων 
και σπουδαστών άλλων κρατών μελών δεν μπορούν να γίνουν δεκτά ως αποδεικτικά στοιχεία 
συνταξιοδοτικού ή σπουδαστικού καθεστώτος. Το ουγγρικό κέντρο SOLVIT κάλεσε τις 
ουγγρικές αρχές να εγκαταλείψουν την πρακτική έκδοσης εισιτηρίων με μεροληπτικό τρόπο, 
και οι αρχές της πόλης Harkàny ανέφεραν ότι επρόκειτο να θέσουν τέρμα στην εν λόγω 
μεροληπτική πρακτική. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώθηκε σχετικά με τις εξελίξεις 
αυτές στις 27 Ιουλίου 2007.

Ωστόσο, αντίθετα από τις πληροφορίες των ουγγρικών αρχών, οι διακρίσεις δεν έχουν ακόμη 
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εκλείψει. Το ουγγρικό κέντρο SOLVIT έχει ενημερωθεί σχετικά με το γεγονός αυτό το οποίο 
επισημάνθηκε στις Ουγγρικές αρχές στις 10 Μαρτίου 2009. Παράλληλα, το SOLVIT 
επικουρεί τις ουγγρικές αρχές κατά την αναγνώριση πιστοποιητικών συνταξιούχων και 
σπουδαστών ούτως ώστε να μπορεί να εξασφαλιστεί το ταχύτερο δυνατόν ίση μεταχείριση σε 
συνταξιούχους και σπουδαστές άλλων κρατών μελών.

Η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών που προβλέπει το άρθρο 49 της Συνθήκης ΕΚ αποτελεί μία 
από τις θεμελιώδεις αρχές της Συνθήκης ΕΚ. Το δικαίωμα να ασκείται η ελεύθερη παροχή 
υπηρεσιών περιλαμβάνει την ελευθερία των δικαιούχων υπηρεσιών να μεταβαίνουν σε άλλο 
κράτος μέλος προκειμένου να επωφελούνται από τις υπηρεσίες αυτές σύμφωνα με τους ίδιους 
όρους που απολαύουν οι υπήκοοι ή κάτοικοί του. Η πρακτική της πόλης Harkány να μην 
παρέχει την ίδια έκπτωση σε μη Ούγγρους συνταξιούχους περιορίζει την ελεύθερη παροχή 
υπηρεσιών και, κατά συνέπεια, είναι κατά τα φαινόμενα αντίθετη στην αρχή της 
απαγόρευσης των διακρίσεων που κατοχυρώνεται στα άρθρα 49 και 12 της Συνθήκης ΕΚ.

Επίσης, η Επιτροπή θα επιθυμούσε να επισημάνει ότι οι διακρίσεις σε βάρος δικαιούχων 
υπηρεσιών λόγω της ιθαγένειας ή του τόπου διαμονής του απαγορεύονται ειδικότερα από το 
άρθρο 20 της Οδηγίας 123/2006/EΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά
("Οδηγία για τις Υπηρεσίες"). Η Οδηγία για τις Υπηρεσίες τέθηκε σε ισχύ τον Δεκέμβριο 
2006 και πρέπει να εφαρμόζεται από τα κράτη μέλη έως τις 28 Δεκεμβρίου 2009 το 
αργότερο. Οι ουγγρικές αρχές εκτελούν επί του παρόντος εργασίες για την εφαρμογή της 
Οδηγίας για τις Υπηρεσίες σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή.
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες, τα κράτη μέλη 
υποχρεούνται να εξασφαλίζουν ότι οι αποδέκτες υπηρεσιών δεν υπόκεινται σε απαιτήσεις 
που εισάγουν διακρίσεις λόγω της ιθαγένειας ή του τόπου κατοικίας. Κατά συνέπεια, κάθε 
διάκριση εκ μέρους του κράτους ή των περιφερειακών ή τοπικών αρχών για λόγους 
ιθαγένειας ή τόπου κατοικίας των δικαιούχων άλλων κρατών μελών σε τομείς που 
καλύπτονται από την Οδηγία (που περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών όπως αυτών που 
διακυβεύονται στην προκειμένη περίπτωση) πρέπει να απαγορεύεται.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή επιβεβαιώνει την άποψη που εξέφρασε στις 27 Ιουλίου 2007. Σύμφωνα με τις 
πληροφορίες που έχουν παράσχει οι αναφέροντες, η επιβολή διαφορετικών όρων εισόδου σε 
δημόσια λουτρά που διαχειρίζεται η Ουγγρική πόλη Harkàni συνιστά κατά τα φαινόμενα 
παραβίαση της αρχής για την απαγόρευση των διακρίσεων και την ελεύθερη παροχής 
υπηρεσιών (άρθρα 12 και 49 της Συνθήκης ΕΚ και άρθρο 20, παράγραφος (1) της Οδηγίας 
για τις Υπηρεσίες).

Φαίνεται ότι δεν έχει τεθεί ακόμη τέρμα στην εν λόγω πρακτική. Στη συνέχεια της εξέτασης 
της επιστολής των αναφερόντων της 16ης Σεπτεμβρίου 2008, η Επιτροπή θα επικοινωνήσει 
εκ νέου με τις ουγγρικές αρχές και θα τις βοηθήσει προκειμένου να εξασφαλιστεί η άμεση 
ανάληψη δράσης σχετικά με το θέμα αυτό. Επιπλέον, η Επιτροπή προτίθεται να ενημερώσει 
τις ουγγρικές αρχές που εκτελούν επί του παρόντος εργασίες για την εφαρμογή της Οδηγίας 
για τις Υπηρεσίες στην Ουγγαρία σχετικά με την ύπαρξη της εν λόγω πρακτικής που 
αντιβαίνει στην παράγραφο 1 του άρθρου 20 της Οδηγίας, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι 
δεν θα εφαρμόζονται παρεμφερείς πρακτικές σε παρόμοιες εγκαταστάσεις στην Ουγγαρία.
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5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Φεβρουαρίου 2011.

Η Επιτροπή πληροφορήθηκε το γεγονός ότι από τις 15 Δεκεμβρίου 2010 εφαρμόζεται νέο 
σύστημα τιμών στα δημόσια λουτρά της πόλης Harkány. Σύμφωνα με το νέο σύστημα, κάθε 
πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας του έχει δικαίωμα μειωμένης τιμής 
ανεξαρτήτως ιθαγένειας. Για το σκοπό αυτό απαιτείται μόνο ένα δελτίο ταυτότητας, 
επομένως η έκπτωση δεν εξαρτάται πλέον από την εμφάνιση ουγγρικού πιστοποιητικού
συνταξιούχου.

Πληροφορίες σχετικά με το νέο σύστημα τιμών θα βρει κανείς στο 
http://www.harkanyfurdo.hu/engarak.html


