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Dotyczy : Petycja 0774/2006 złożona przez Margit i Jürgena Parey (Niemcy),
w sprawie różnicy w cenach wejściówek do łaźni publicznych, jakie 
obowiązują węgierskich emerytów i emerytów z innych krajów UE

1. Streszczenie petycji

Składający petycję są emerytami i często bywają w łaźniach termalnych na Węgrzech. Ich 
zdaniem są oni dyskryminowani jako obywatele UE w stosunku do węgierskich emerytów, 
ponieważ często nie otrzymują takich samych zniżek, jakie w łaźniach publicznych 
przysługują emerytom węgierskim. Z drugiej strony, składający petycję mogą korzystać
z bezpłatnych przejazdów węgierskimi kolejami, podobnie jak emeryci węgierscy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 21 lutego 2007 r. Zwrócono się do Komisji
o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 27 lipca 2007 r.

I. STRESZCZENIE FAKTÓW

Składający petycję są niemieckimi emerytami, często korzystającymi z łaźni termalnych
w węgierskim mieście Harkány. Nie przyznaje się im takich samych zniżek, jakie w łaźniach 
publicznych przysługują węgierskim emerytom. 

II. SKARGA

Składający petycję czują się dyskryminowani, gdyż nie obowiązują wobec nich takie same 
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zasady, jakie dotyczą emerytów węgierskich. 

III. UWAGI KOMISJI DOTYCZĄCE ARGUMENTÓW ZAWARTYCH W PETYCJI

Po przeanalizowaniu petycji złożonej przez Margit i Jürgena Parey, Komisja zgadza się
z opinią, że składający petycję są dyskryminowani. Swoboda świadczenia usług 
zagwarantowana w art. 49 stanowi jedną z podstawowych zasad traktatu WE. Prawo do 
swobodnego świadczenia usług obejmuje prawo usługobiorców do skorzystania z tych usług
w innym państwie członkowskim na tych samych zasadach, co obywatele lub mieszkańcy 
danego państwa. Stosowana w mieście Harkány praktyka, dotycząca nieprzyznawania takiej 
samej zniżki emerytom pochodzącym spoza Węgier, stanowi ograniczenie swobodnego 
świadczenia usług i pozostaje w sprzeczności z zasadą niedyskryminacji w myśl art. 49 i art. 
12 traktatu WE. 
Zważywszy, że powyższe fakty odnoszą się do praktyki stosowanej przez węgierski samorząd 
miasta Harkány, omawianą kwestię wysłano do internetowej sieci rozwiązywania problemów 
SOLVIT. Dnia 30 marca 2007 r. węgierskie centrum sieci SOLVIT wystosowało pismo do 
burmistrza węgierskiego miasta Harkány. Zgodnie z otrzymaną informacją burmistrz ma 
położyć kres dyskryminacji.

IV. WNIOSKI

W wyniku analizy petycji należy stwierdzić, że na podstawie faktów przytoczonych przez 
składających petycję, a także biorąc pod uwagę, że wszystkich obywateli UE – niezależnie od 
narodowości – winny obowiązywać te same zasady korzystania z łaźni publicznych, Komisja 
uznaje, że nastąpiło naruszenie zasad prawa wspólnotowego odnośnie do zasady 
niedyskryminacji i swobodnego świadczenia usług (art. 12 i art. 49 traktatu WE). Węgierskie 
centrum sieci SOLVIT skontaktowało się z węgierskimi władzami lokalnymi, w wyniku 
czego władze przystały na zmianę systemu opłat w celu zaprzestania dyskryminacji. 

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 15 maja 2009 r.

Po dalszym przeanalizowaniu petycji, dnia 27 lipca 2007 r. Komisja poinformowała 
Parlament Europejski, że praktyka stosowana w mieście Harkány, dotycząca nieprzyznawania 
takiej samej zniżki emerytom pochodzącym spoza Węgier, stanowi ograniczenie swobodnego 
świadczenia usług i pozostaje w sprzeczności z zasadą niedyskryminacji określoną w art. 49
i art. 12 traktatu WE. 

Ponieważ kwestia podniesiona przez składających petycję ma związek z praktyką stosowaną 
przez węgierski samorząd miasta Harkány, omawianą kwestię wysłano do internetowej sieci 
rozwiązywania problemów SOLVIT. 30 marca 2007 r. węgierskie centrum SOLVIT zwróciło 
burmistrzowi miasta Harkány uwagę na fakt, iż świadectwa emerytalne i zaświadczenia 
studenckie powinny stanowić dowód potwierdzający status emeryta lub studenta. Węgierskie 
centrum SOLVIT wezwało władze węgierskie do zaprzestania praktyki wystawiania biletów
w sposób dyskryminacyjny, w rezultacie czego władze miasta Harkàny wskazały, że położą 
kres tej dyskryminującej praktyce. Parlament Europejski został o tym poinformowany dnia 27 
lipca 2007 r.



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

PL

Jednakże, wbrew wskazaniu udzielonemu przez władze węgierskie, nadal nie zaprzestano 
stosowania wspomnianej praktyki dyskryminującej. Węgierskie centrum SOLVIT, świadome 
tego faktu, po raz kolejny zwróciło uwagę władzom węgierskim na ten problem dnia 10 
marca 2009 r. Równocześnie centrum SOLVIT wspiera władze węgierskie w uznaniu 
świadectw emerytalnych i zaświadczeń studenckich w celu jak najszybszego zapewnienia 
równego traktowania emerytów i studentów z innych państw członkowskich.

Swoboda świadczenia usług zagwarantowana w art. 49 stanowi jedną z podstawowych zasad 
traktatu WE. Prawo do swobodnego świadczenia usług obejmuje prawo usługobiorców do 
skorzystania z tych usług w innym państwie członkowskim na tych samych zasadach, co 
obywatele lub mieszkańcy danego państwa. Stosowana w mieście Harkány praktyka, 
dotycząca nieprzyznawania takiej samej zniżki emerytom pochodzącym spoza Węgier, 
stanowi ograniczenie swobodnego odbioru usług i pozostaje w sprzeczności z zasadą 
niedyskryminacji określoną w art. 49 i art. 12 traktatu WE. 
Komisja pragnie ponadto zaznaczyć, że dyskryminacja usługobiorców ze względu na ich 
przynależność państwową lub miejsce zamieszkania jest szczególnie zabroniona na mocy art. 
20 dyrektywy 123/2006/WE w sprawie usług na rynku wewnętrznym („dyrektywa 
usługowa”). Dyrektywa usługowa, która weszła w życie w grudniu 2006 r., powinna zostać 
wprowadzona przez państwa członkowskie najpóźniej do dnia 28 grudnia 2009 r. Władze 
węgierskie w ścisłej współpracy z Komisją pracują obecnie nad wprowadzeniem dyrektywy 
usługowej.

Art. 20 ust. 1 dyrektywy usługowej nakłada na państwa członkowskie obowiązek 
zapewnienia, że usługobiorcy nie zostaną poddani dyskryminacyjnym wymogom z uwagi na 
swoją przynależność państwową lub miejsce zamieszkania. Dlatego też w dziedzinach 
objętych niniejszą dyrektywą państwo oraz władze lokalne i regionalne powinny zaniechać 
wszelkich praktyk dyskryminacyjnych ze względu na przynależność państwową lub miejsce 
zamieszkania wobec usługobiorców innego państwa członkowskiego.

Wnioski

Komisja potwierdza opinię wyrażoną 27 lipca 2007 r. Na podstawie informacji dostarczonych 
przez składających petycje, stosowanie odmiennych zasad wstępu do łaźni publicznych
w łaźniach zarządzanych przez węgierskie miasto Harkány zdaje się naruszać zasadę 
niedyskryminacji oraz swobody odbioru usług określonych odpowiednio w art. 12 i art. 49 
traktatu WE oraz w art. 20 ust. 1 dyrektywy usługowej. 

Najprawdopodobniej nie zaniechano jeszcze stosowania tej praktyki. W odpowiedzi na pismo 
składających petycję z dnia 16 września 2008 r. Komisja skontaktuje się ponownie
z władzami węgierskimi oraz udzieli im pomocy w celu zapewnienia natychmiastowego 
działania w tej sprawie. Ponadto Komisja zamierza poinformować władze węgierskie, 
obecnie pracujące nad wprowadzeniem dyrektywy usługowej na Węgrzech, o istnieniu tej 
praktyki, która pozostaje w sprzeczności z art. 20 ust. 1 dyrektywy, w celu niedopuszczenia 
do ponownego wystąpienia tego rodzaju praktyk w podobnych obiektach na terenie Węgier.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 11lutego 2011 r.
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Komisja otrzymała informację, że od 15 grudnia 2010 r. w łaźniach publicznych w mieście 
Harkány obowiązuje nowy system opłat. Zgodnie z nowym systemem opłat każda osoba, 
która ukończyła 62 rok życia, może otrzymać zniżkę, niezależnie od narodowości. W tym 
celu wymagany jest jedynie dokument tożsamości, tak więc uprawnienie do zniżki nie zależy 
już od okazania węgierskiej legitymacji emeryta-rencisty.

Informacje na temat nowego systemu opłat można znaleźć na stronie internetowej 
http://www.harkanyfurdo.hu/engarak.html


