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

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 










 2009

Comisia pentru petiții

11.02.2011

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0774/2006 adresată de Margit și Jürgen Parey, de cetățenie 
germană, privind prețurile diferite de acces la băile publice pentru 
pensionarii maghiari și pensionarii din alte state (UE)

1. Rezumatul petiției

Petiționarii sunt pensionari și vizitatori frecvenți ai băilor termale din Ungaria. Ei se consideră 
discriminați în calitate de cetățeni ai UE față de pensionarii maghiari, deoarece deseori nu 
primesc același reduceri la băile publice ca cei din urmă. Pe de altă parte, însă, ei pot utiliza 
căile ferate maghiare gratis, la fel ca pensionarii maghiari.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 21 februarie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 iulie 2007.

I. REZUMATUL FAPTELOR

Petiționarii sunt pensionari germani care vizitează în mod frecvent băile termale din orașul 
maghiar Harkány. Aceștia nu beneficiază de aceleași reduceri la băile publice ca pensionarii 
maghiari. 

II. PLÂNGEREA

Petiționarii se simt discriminați deoarece nu sunt tratați în aceleași condiții ca pensionarii 
maghiari. 
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III. OBSERVAȚIILE COMISIEI PRIVIND ARGUMENTELE PETIȚIEI

Comisia a examinat petiția adresată de dl și d-na Parey și este de acord că tratamentul primit 
este discriminatoriu. Libertatea de a presta servicii înscrisă la articolul 49 CE reprezintă unul 
dintre principiile fundamentale ale Tratatului CE. Dreptul de a exercita libertatea de a presta 
servicii include libertatea beneficiarilor serviciilor de a se deplasa în alt stat membru pentru a 
beneficia de aceste servicii în aceleași condiții ca cetățenii sau rezidenții acelui stat. Practica 
orașului Harkány de a nu acorda aceeași reducere de taxă pensionarilor cu altă cetățenie decât 
cea maghiară restrânge libertatea de a presta servicii și este contrară principiului 
nediscriminării, astfel cum se garantează prin articolele 49 și 12 din Tratatul CE. 
Prin urmare, dat fiind că faptele se referă la o practică a municipalității maghiare din Harkány, 
chestiunea fost transmisă rețelei online SOLVIT de soluționare a problemelor. Centrul 
maghiar SOLVIT a trimis o scrisoare primarului din orașul maghiar Harkány la 30 martie 
2007. Conform informațiilor primite, primarul va dispune încetarea discriminării.

IV. CONCLUZII

În rezumat, rezultatul acestei examinări este acela că, pe baza faptelor furnizate de petiționari 
și întrucât ar trebui să se aplice aceleași condiții de intrare la băile publice tuturor cetățenilor 
UE, indiferent de cetățenia acestora, Comisia consideră că există o încălcare a normelor 
dreptului comunitar privind principiul nediscriminării și libertatea de a presta servicii 
(articolele 12 și 49 din Tratatul CE). Autoritățile locale maghiare au fost consultate de către 
centrul maghiar SOLVIT și au acceptat modificarea sistemului de taxe, pentru ca 
discriminarea să înceteze. 

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 15 mai 2009.

În urma analizării inițiale a prezentei petiții, la 27 iulie 2007, Comisia a informat Parlamentul 
European că practica orașului Harkány de a nu acorda aceeași reducere de taxă pensionarilor 
cu altă cetățenie decât cea maghiară restrânge libera circulație a serviciilor și este contrară 
principiului nediscriminării garantat prin articolele 49 și 12 din Tratatul CE. 

Întrucât problema ridicată de petiționari se referea la o practică a municipalității maghiare din 
Harkány, chestiunea fost transmisă rețelei online SOLVIT de soluționare a problemelor. La 
30 martie 2007, centrul maghiar SOLVIT a atras atenția primarului localității Harkány cu 
privire la faptul că certificatele de pensionar și de student din alte state membre trebuie să fie 
acceptate ca dovadă a statutului de pensionar sau de student. Centrul maghiar SOLVIT a 
solicitat autorităților maghiare încetarea practicii emiterii de bilete în mod discriminatoriu, iar 
autoritățile din localitatea Harkàny au menționat că vor înceta aceste practici discriminatorii. 
Parlamentul European a fost informat cu privire la acest lucru la 27 iulie 2007.

Cu toate acestea, contrar celor menționate de autoritățile maghiare, discriminarea nu a încetat. 
Centrului maghiar SOLVIT i-a fost adus la cunoștință acest lucru, pe care la semnalat din nou 
autorităților maghiare la 10 martie 2009. În paralel, SOLVIT acordă asistență autorităților 
maghiare cu privire la recunoașterea certificatelor de pensionar și de student, astfel încât să se 
poată garanta în cel mai scurt timp posibil egalitatea de tratament a pensionarilor și a 
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studenților din alte state membre.

Libertatea de a presta servicii înscrisă la articolul 49 CE reprezintă unul dintre principiile 
fundamentale ale Tratatului CE. Dreptul de a exercita libertatea de a presta servicii include 
libertatea beneficiarilor serviciilor de a se deplasa în alt stat membru pentru a beneficia de 
aceste servicii în aceleași condiții ca cetățenii sau rezidenții acelui stat. Practica orașului 
Harkány de a nu acorda aceeași reducere de taxă pensionarilor cu altă cetățenie decât cea 
maghiară restrânge libertatea de a presta servicii și prin urmare pare a fi contrară principiului 
nediscriminării garantat prin articolele 49 și 12 din Tratatul CE. 
În plus, Comisia ar dori să sublinieze că discriminarea beneficiarilor serviciilor pe motive de 
cetățenie sau domiciliu sunt interzise în mod explicit de articolul 20 din Directiva 
123/2006/CE privind serviciile în cadrul pieței interne („Directiva privind serviciile”). 
Directiva privind serviciile a intrat în vigoare în decembrie 2006 și va trebui pusă în aplicare 
de statele membre până cel târziu la 28 decembrie 2009. Autoritățile maghiare acționează în 
prezent în vederea punerii în aplicare a Directivei privind serviciile în strânsă cooperare cu 
Comisia.

Articolul 20 alineatul (1) din Directiva privind serviciile obligă statele membre să se asigure 
că beneficiarii serviciilor nu sunt supuși unor cerințe discriminatorii bazate pe cetățenie sau pe 
locul de reședință. Prin urmare, orice discriminare din partea statului sau a autorităților locale 
sau regionale pe baza cetățeniei sau a locului de reședință a beneficiarilor din alte state 
membre în domeniile vizate de Directivă (printre care se află și prestarea de servicii ca cele în 
cauză) trebuie înlăturată.

Concluzii

Comisia confirmă punctul de vedere exprimat la 27 iulie 2007. Pe baza informațiilor furnizate 
de petiționari, aplicarea unor condiții diferite de acces la băile publice gestionate de localitatea 
maghiară Harkàni pare să încalce principiul nediscriminării și libertatea de a beneficia de 
servicii (articolele 12 și 49 din Tratatul CE și articolul 20 alineatul (1) din Directiva privind 
serviciile). 

Se pare că practica nu a încetat. În urma scrisorii din partea petiționarilor din 16 septembrie 
2008, Comisia va contacta din nou autoritățile maghiare și le va acorda asistență pentru a 
asigura luarea de măsuri imediate în acest caz. În plus, Comisia intenționează să informeze 
autoritățile maghiare, care în prezent acționează în vederea punerii în aplicare în Ungaria a 
Directivei privind serviciile, cu privire la existența acestei practici, care contravine articolului 
20 alineatul (1) din Directivă, astfel încât acestea să poată asigura neaplicarea unor practici 
similare în centre similare din Ungaria.

5. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 11 februarie 2011.

Comisia a fost informată cu privire la faptul că, începând cu data de 15 decembrie 2009, băile 
publice din orașul Harkány aplică un nou sistem tarifar Acesta permite oricărei persoane în 
vârstă de 62 de ani să obțină reduceri tarifare indiferent de naționalitatea sa. În acest scop se 
solicită doar o carte de identitate, astfel încât reducerea să nu mai depindă de prezentarea unei 
adeverințe ungare de pensionar.



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

RO

Informații cu privire la noul sistem tarifar pot fi consultate la adresa 
http://www.harkanyfurdo.hu/engarak.html


