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Lūgumrakstu komiteja

11.2.2011

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0774/2006, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgie Margit 
Parey un Jürgen Parey par atšķirīgu ieejas maksu publiskajās peldētavās 
Ungārijas pensionāriem un citu (ES) valstu pensionāriem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji ir pensionāri un regulāri apmeklē termālo ūdeņu peldētavas Ungārijā. 
Viņi jūtas diskriminēti kā ES pilsoņi pretstatā Ungārijas pensionāriem, jo bieži nesaņem tādas 
pašas atlaides publiskās peldētavās kā Ungārijas pensionāri. Savukārt Ungārijas dzelzceļa 
pakalpojumus viņi var izmantot bez maksas — tāpat kā Ungārijas pensionāri.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 21. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 27. jūlijā

I. FAKTU KOPSAVILKUMS

Lūgumraksta iesniedzēji ir Vācijas pensionāri, kuri bieži apmeklē termālo ūdeņu peldētavas 
Ungārijas pilsētā Harkány. Viņi publiskās peldētavās nesaņem tādas pašas atlaides kā 
Ungārijas pensionāri. 

II. SŪDZĪBA

Lūgumraksta iesniedzēji jūtas diskriminēti, jo uz viņiem neattiecas tādi paši nosacījumi kā uz 
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Ungārijas pensionāriem. 

III. KOMISIJAS KOMENTĀRI PAR LŪGUMRAKSTA IESNIEDZĒJA ARGUMENTIEM

Komisija ir izskatījusi Margit Parey un Jürgen Parey iesniegto lūgumrakstu un piekrīt, ka 
šāda attieksme ir diskriminējoša. EK līguma 49. pantā noteiktā brīvība sniegt pakalpojumus ir 
viens no šī līguma pamatprincipiem. Tiesības izmantot brīvību sniegt pakalpojumus ietver 
brīvību pakalpojumu saņēmējiem doties uz citu dalībvalsti, lai izmantotu šos pakalpojumus ar 
tādiem pašiem nosacījumiem kā šo valstu pilsoņi vai iedzīvotāji. Harkány pilsētas rīcība, 
nepiešķirot tādas pašas ieejas maksas atlaides pensionāriem, kas nav Ungārijas pilsoņi, 
ierobežo brīvību sniegt pakalpojumus un ir pretrunā ar nediskriminācijas principu, kas 
garantēts EK līguma 49. un 12. pantā. 

Tāpēc, ņemot vērā to, ka šie fakti attiecas uz Ungārijas pilsētas Harkány pašvaldības rīcību, 
šis jautājums ir nosūtīts tiešsaistes problēmu risināšanas tīklam SOLVIT. Ungārijas SOLVIT
centrs 2007. gada 30. martā nosūtīja vēstuli Ungārijas pilsētas Harkány mēram. Tika saņemta 
atbilde, ka mērs apturēs diskrimināciju.

IV. SECINĀJUMI

Kopumā šīs pārbaudes rezultātā, pamatojoties uz lūgumrakstu iesniedzēju norādītajiem 
faktiem un tiktāl, ciktāl vienādi ieejas nosacījumi publiskās peldētavās ir jāpiemēro visiem ES 
pilsoņiem neatkarīgi no to pilsonības, Komisija uzskata, ka ir pārkāpti Kopienas tiesību aktu 
noteikumi par nediskrimināciju un brīvību sniegt pakalpojumus (EK līguma 12. un 49. pants). 
Ungārijas SOLVIT centrs ir apspriedies ar Ungārijas vietējām iestādēm, un tās ir piekritušas 
grozīt samaksu sistēmu, lai pārtrauktu šo diskrimināciju. 

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2009. gada 15. maijā

Pēc šī lūgumraksta sākotnējās izskatīšanas Komisija 2007. gada 27. jūlijā informēja Eiropas 
Parlamentu par to, ka Harkány pilsētas piekoptā prakse nepiešķirt ārvalstu pensionāriem tādas 
pašas ieejas maksas atlaides, kādas tiek piešķirtas ungāru pensionāriem, ierobežo 
pakalpojumu sniegšanas brīvību un ir pretrunā EK līguma 49. un 12. pantā minētajam 
nediskriminācijas principam. 

Tāpēc, ņemot vērā to, ka problēma, uz kuru norāda lūgumraksta iesniedzēji, attiecas uz 
Ungārijas pilsētas Harkány pašvaldību, šis jautājums ir nosūtīts tiešsaistes problēmu 
risināšanas tīklam SOLVIT. Ungārijas SOLVIT centrs 2007. gada 30. martā vērsa Harkány
mēra uzmanību uz to, ka citās dalībvalstīs izdotas pensionāru un studentu apliecības ir 
jāuzskata par pierādījumu pensionāra vai studenta statusam. Ungārijas SOLVIT centrs 
pieprasīja Ungārijas varas iestādēm pārtraukt diskriminējošo ieejas biļešu cenas noteikšanas 
praksi, un Harkàny varas iestādes norādīja, ka pārtrauks šo diskriminējošo praksi. Eiropas 
Parlaments par to tika informēts 2007. gada 27. jūlijā.
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Taču, neraugoties uz Ungārijas varas iestāžu apliecinājumiem, diskriminācija vēl aizvien nav 
pārtraukta. Ungārijas SOLVIT centrs par to ir informēts, un 2009. gada 10. martā tas atkārtoti 
vērsa Ungārijas varas iestāžu uzmanību uz šo problēmu. Līdztekus SOLVIT palīdz Ungārijas 
varas iestādēm pensionāru un studentu apliecību atzīšanas procesā, lai pēc iespējas ātrāk būtu 
iespējams nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret pensionāriem un studentiem no citām 
dalībvalstīm.

EK līguma 49. pantā noteiktā brīvība sniegt pakalpojumus ir viens no šī līguma 
pamatprincipiem. Tiesības izmantot brīvību sniegt pakalpojumus ietver brīvību pakalpojumu 
saņēmējiem doties uz citu dalībvalsti, lai izmantotu šos pakalpojumus ar tādiem pašiem 
nosacījumiem kā šo valstu pilsoņi vai iedzīvotāji. Harkány pilsētas rīcība, nepiešķirot tādas 
pašas ieejas maksas atlaides pensionāriem, kas nav Ungārijas pilsoņi, ierobežo brīvību sniegt 
pakalpojumus un līdz ar to ir pretrunā nediskriminācijas principam, kas garantēts EK līguma 
49. un 12. pantā. 

Turklāt Komisija vēlas norādīt uz to, ka diskrimināciju pret pakalpojuma saņēmējiem viņu 
valstspiederības vai dzīvesvietas dēļ jo īpaši aizliedz Direktīvas 123/2006/EK par 
pakalpojumiem iekšējā tirgū (Pakalpojumu direktīvas) 20. pants. Pakalpojumu direktīva stājās 
spēkā 2006. gada decembrī, un dalībvalstīm jāsāk to piemērot līdz 2009. gada 28. decembrim. 
Ungārijas varas iestādes ciešā sadarbībā ar Komisiju pašlaik strādā pie pakalpojumu 
direktīvas īstenošanas.

Saskaņā ar pakalpojumu direktīvas 20. pantu dalībvalstu pienākums ir nodrošināt, ka 
pakalpojumu saņēmēji netiek pakļauti diskriminējošām prasībām valstspiederības vai 
dzīvesvietas dēļ. Tā rezultātā jebkāda diskriminācija, ko valstspiederības vai dzīvesvietas dēļ 
piekopj valsts, reģionālās vai pašvaldības iestādes un kas ir vērsta pret pakalpojumu 
saņēmējiem no citām dalībvalstīm šajā direktīvā minētajās jomās (tostarp pakalpojumu 
sniegšana tādās jomās kā šajā gadījumā), ir jāaizliedz.

Secinājumi

Komisija apstiprina 2007. gada 27. jūlijā pausto viedokli. Balstoties uz lūgumraksta 
iesniedzēju sniegto informāciju, nosakot atšķirīgus ieejas nosacījumus Ungārijas pilsētas 
Harkàny pārziņā esošajās publiskajās peldētavās, tiek pārkāpts nediskriminācijas princips un 
netiek ievērota brīvība saņemt pakalpojumus (EK līguma 12 un 49. pants un pakalpojumu 
direktīvas 20. panta 1. punkts).  

Izskatās, ka šī prakse vēl aizvien nav pārtraukta. Pēc lūgumraksta iesniedzēju 2008. gada 
16. septembra vēstules saņemšanas Komija sazināsies ar Ungārijas iestādēm un palīdzēs tām, 
lai nodrošinātu, ka problēma tiek risināta nekavējoties. Turklāt Komisija ir paredzējusi 
informēt Ungārijas varas iestādes, kas pašlaik strādā pie pakalpojumu direktīvas īstenošanas 
Ungārijā, par to, ka pastāv šāda prakse, kas ir pretrunā direktīvas 20. panta 1. punktam, lai tās 
varētu nodrošināt, ka līdzīgās Ungārijas vietās netiek īstenota līdzīga prakse.

5. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2011. gada 11. februārī
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Komisija ir saņēmusi informāciju, ka kopš 2010. gada 15. decembrī Harkány publiskajās 
peldētavās ir jauna cenu sistēma. Saskaņā ar jauno cenu sistēmu katrs, kurš sasniedzis 62 gadu 
vecumu, neatkarīgi no valstspiederības saņem cenas atlaidi. Lai saņemtu cenas atlaidi, vairs 
nav jāuzrāda Ungārijas pensionāra apliecība, pietiek ar personu apliecinošu dokumentu.

Informācija par jauno cenu sistēmu pieejama vietnē 
http://www.harkanyfurdo.hu/engarak.html


