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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjai yra pensininkai ir dažnai lankosi Vengrijos terminėse maudyklose. Jie 
jaučiasi diskriminuojami kaip ES piliečiai, palyginti su Vengrijos pensininkais, nes viešosiose 
maudyklose dažnai negauna tokių pat nuolaidų kaip pastarieji. Tačiau, kita vertus, jie gali 
naudotis Vengrijos geležinkeliu nemokamai, taip pat kaip ir Vengrijos pensininkai.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2007 m. vasario 21 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2007 m. liepos 27 d.

I. „FAKTŲ SANTRAUKA

Peticijos pateikėjai yra Vokietijos pensininkai, jie dažnai lankosi terminėse maudyklose 
Harkanio mieste, Vengrijoje. Viešosiose maudyklose jiems netaikomos tokios pat nuolaidos 
kaip Vengrijos pensininkams.

II. SKUNDAS

Peticijos pateikėjai jaučiasi diskriminuojami, nes jiems netaikomos tokios pat sąlygos kaip 
Vengrijos pensininkams.
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III. KOMISIJOS PASTABOS DĖL PETICIJOS PATEIKĖJO ARGUMENTŲ

Komisija išnagrinėjo M ir J. Parey pateiktą peticiją ir sutinka, kad jiems taikytos sąlygos 
diskriminacinės. Laisvė teikti paslaugas, įtvirtinta EB sutarties 49 straipsnyje, yra vienas 
pagrindinių EB sutarties principų. Taigi, teisė naudotis laisve teikti paslaugas taip pat reiškia, 
kad paslaugų gavėjai gali laisvai vykti į kitą valstybę narę ir naudotis tomis paslaugomis 
tomis pat sąlygomis kaip jos piliečiai arba gyventojai. Harkanio miesto praktika netaikyti 
tokios pat mokesčio nuolaidos ne Vengrijos pensininkams ribojama laisvė teikti paslaugas ir ji 
prieštarauja nediskriminavimo principui, kuris garantuojamas EB sutarties 49 ir 12 
straipsniuose.
Todėl, atsižvelgiant į tai, kad šie faktai byloja apie Vengrijos Harkanio savivaldybės praktiką, 
šis klausimas perduotas problemų sprendimo tinklui internete SOLVIT. Vengrijos SOLVIT 
centras 2007 m. kovo 30 d. nusiuntė laišką Vengrijos Harkanio miesto merui. Remiantis gauta 
informacija, meras sustabdys diskriminaciją.

IV. IŠVADOS

Taigi, po šio tyrimo, remdamasi peticijos pateikėjų nurodytais faktais bei atsižvelgdama į tai, 
kad įėjimo į viešąsias maudyklas sąlygos visiems ES piliečiams turėtų būti vienodos, 
nepaisant jų pilietybės, Komisija mano, kad Bendrijos teisės normos dėl nediskriminavimo 
bei laisvės teikti paslaugas principų buvo pažeistos (EB sutarties 12 ir 49 straipsniai).
Vengrijos SOLVIT centras kreipėsi į Vengrijos vietos valdžios institucijas ir šios sutiko 
pakeisti mokesčių sistemą, kad būtų nutraukta diskriminacija.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. gegužės 15 d.

„Atlikusi pradinę šios peticijos analizę, 2007 m. liepos 27 d. Komisija informavo Europos 
Parlamentą, kad Harkanio miesto praktika netaikyti tokios pat mokesčio nuolaidos ne 
Vengrijos pensininkams riboja laisvą paslaugų judėjimą ir prieštarauja nediskriminavimo 
principui, kuris garantuojamas EB sutarties 49 ir 12 straipsniuose.

Kadangi peticijos pateikėjų iškeltas klausimas buvo susijęs su Vengrijos Harkanio 
savivaldybės praktika, šis klausimas perduotas problemų sprendimo tinklui internete 
SOLVIT. 2007 m. kovo 30 d. Vengrijos SOLVIT centras atkreipė Harkanio miesto mero 
dėmesį į tai, kad kitų valstybių narių pensininkų ir studentų pažymėjimai turi būti pripažįstami 
kaip pensininko arba studento statuso įrodymas. Vengrijos SOLVIT centras paprašė Vengrijos 
valdžios institucijų nebetaikyti diskriminacinės bilietų pardavimo praktikos, o Harkanio 
miesto valdžios institucijos nurodė, kad jos šios diskriminacinės praktikos nebetaikys.
Europos Parlamentas apie tai informuotas 2007 m. liepos 27 d. 

Tačiau priešingai Vengrijos valdžios institucijų tvirtinimui, diskriminavimas vis dar 
nesustabdytas. Vengrijos SOLVIT centras apie tai informuotas, jis į tai vėl atkreipė Vengrijos 
valdžios institucijų dėmesį 2009 m. kovo 10 d. Kartu SOLVIT padeda Vengrijos valdžios 
institucijoms spręsti pensininkų ir studentų pažymėjimų pripažinimo klausimą, kad kitų 
valstybių narių pensininkams ir studentams vienodos sąlygos būtų garantuojamos kuo 
skubiau.
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Laisvė teikti paslaugas, įtvirtinta EB sutarties 49 straipsnyje, yra vienas pagrindinių EB 
sutarties principų. Teisė naudotis laisve teikti paslaugas taip pat reiškia, kad paslaugų gavėjai 
gali laisvai vykti į kitą valstybę narę ir naudotis tomis paslaugomis tomis pat sąlygomis kaip 
jos piliečiai arba gyventojai. Harkanio miesto praktika netaikyti tokios pat mokesčio 
nuolaidos ne Vengrijos pensininkams ribojama laisvė gauti paslaugas, taigi ji prieštarauja 
nediskriminavimo principui, kuris garantuojamas EB sutarties 49 ir 12 straipsniuose.
Maža to, Komisija norėtų pažymėti, kad paslaugų gavėjų diskriminavimas, susijęs su jų 
pilietybe arba gyvenamąja vieta, yra aiškiai draudžiamas pagal Direktyvos 123/2006/EB dėl 
paslaugų vidaus rinkoje (Paslaugų direktyvos) 20 straipsnį. Paslaugų direktyva įsigaliojo 
2006 m. gruodžio mėn., ją valstybės narės turėjo įgyvendinti ne vėliau kaip iki 2009 m. 
gruodžio 28 d. Vengrijos valdžios institucijos, glaudžiai bendradarbiaudamos su Komisija, 
šiuo metu įgyvendina Paslaugų direktyvą.
Pagal Paslaugų direktyvos 20 straipsnio 1 dalį valstybės narės turi užtikrinti, kad paslaugų 
gavėjams nebūtų taikomi diskriminaciniai reikalavimai, susiję su jų pilietybe arba gyvenamąja 
vieta. Todėl valstybė arba regiono ar vietos valdžios institucija turi nutraukti bet kokią 
diskriminaciją, susijusią su kitų valstybių narių paslaugų gavėjų pilietybe arba gyvenamąja 
vieta, direktyvos reglamentuojamose srityse (tarp jų  teikiant paslaugas, kaip šiuo atveju).

Išvados

Komisija patvirtina 2007 m. liepos 27 d. išreikštą nuomonę. Remiantis peticijos pateikėjų 
pateikta informacija, taikant skirtingas įėjimo į Vengrijos Harkanio miesto administruojamas 
viešąsias maudyklas sąlygas pažeidžiami nediskriminavimo ir laisvės gauti paslaugas 
principai (EB sutarties 12 ir 49 straipsniai ir Paslaugų direktyvos 20 straipsnio 1 dalis).

Akivaizdu, kad ši praktika dar nesustabdyta. 2008 m. rugsėjo 16 d. išsiuntusi raštą peticijos 
pateikėjams, Komisija vėl kreipsis į Vengrijos valdžios institucijas ir padės joms užtikrinti, 
kad šiuo klausimu būtų nedelsiant imtasi priemonių. Be to, Komisija ketina informuoti 
Vengrijos valdžios institucijas, kurios šiuo metu įgyvendina Paslaugų direktyvą Vengrijoje, 
apie tai, kad ši praktika toliau taikoma ir kad tai prieštarauja direktyvos 20 straipsnio 1 daliai, 
kad jos galėtų užtikrinti, jog panašiose Vengrijos įstaigose tokios praktikos nebūtų.“

5. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. vasario 11 d.

„Komisija informuota apie tai, kad nuo 2010 m. gruodžio 15 d. viešosiose Harkanio miesto 
maudyklose taikoma nauja kainų sistema. Pagal naująją kainų sistemą asmuo, sulaukęs 62 
metų amžiaus, gali gauti kainos nuolaidą nepaisant jo arba jos pilietybės. Tam reikia pateikti 
tik asmens tapatybės kortelę, taigi nuolaida daugiau nėra taikoma remiantis Vengrijos 
pensininko pažymėjimu.

Informacija apie naują kainų sistemą pateikiama http://www.harkanyfurdo.hu/engarak.html.“
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