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EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

6.3.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1554/2010, внесена от D. R., с германско гражданство, относно 
неравно третиране при сключването на договор за мобилен телефон

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е германец и наскоро се е преместил да живее в Австрия, 
защото там е намерил временна работа. Той е искал да сключи абонамент за мобилен 
телефон с австрийски оператор, но му е било обяснено, че за да сключи договор трябва 
да бъде регистриран в Австрия поне 3 месеца. Като причина за тази мярка е било 
посочено, че той лесно би могъл да изчезне в чужбина, без да плати, при което за 
оператора ще бъде трудно да предяви искане за дължимите задължения. Възражението 
на вносителя на петицията, че неговата ситуация не се различава съществено от тази на 
австрийски гражданин, защото той е регистриран в австрийската държава и може да 
представи както трудов договор, така и договор за наем, не е било прието. Вносителят 
на петицията е на мнение, че става дума за неравно третиране на граждани на 
Европейския съюз и че това е в противоречие с европейското право.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 март 2011 г .  Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 6 септември 2011 г.

Свободното предоставяне на услуги, залегнало в член 56 от ДФЕС, е един от основните 
принципи на Европейския съюз. Правото за упражняване на свобода на предоставяне 
на услуги включва свободата на получателите на услуги да отидат в друга държава 
членка, за да се възползват от тези услуги при същите условия, както гражданите или 
местните жители на тази държава членка.
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Комисията разгледа петицията и би желала да подчертае, че дискриминацията срещу 
получатели на услуги въз основа на националността или мястото им на пребиваване се 
забранява изрично от член 20 от Директива 2006/123/ЕО относно услугите на 
вътрешния пазар („Директива за услугите“). Директивата за услугите влезе в сила през 
декември 2006 г. и държавите членки трябваше да започнат да я прилагат най-късно до 
28 декември 2009 г. 

Поведението на доставчика на услуги би следвало да бъде анализирано съгласно член 
20, параграф 2 от Директивата за услугите. Тази разпоредба изисква от държавите 
членки да гарантират, че общите условия за достъп до дадена услуга, обявени публично 
от доставчика, не съдържат дискриминационни разпоредби, свързани с гражданството 
или местожителството на получателя. В нея се уточнява също, че доставчиците на 
услуги могат да прилагат различно отношение в общите си условия за достъп до 
техните услуги, ако тези разлики са „пряко оправдани от обективни критерии“ (в този 
случай различното третиране наистина не представлява дискриминация). 

Както беше посочено по-горе, Директивата за услугите трябваше да бъде приложена от 
държавите членки най-късно до 28 декември 2009 г. В допълнение към въвеждането на 
член 20, параграф 2 от Директивата за услугите в националния правен ред на 
държавите членки, съответните национални органи трябва да гарантират, че 
поведението на частните субекти е в съответствие с принципа на недискриминация, 
заложен в него.

Австрийските органи обаче не са включили Директивата за услугите в националния си 
правен ред в посочения срок. Проектът за хоризонтален закон, прилагащ Директивата 
за услугите, чийто член 23 ще транспонира в австрийския правен ред член 20, параграф 
2 от Директивата за услугите, към момента е в процес на приемане 
(„Dienstleistungsgesetz – DLG“ (Парламентарна справка: 317 d.B. (XXIV.GP). По тази 
причина Комисията е започнала процедура за нарушение срещу Австрия за непълната 
свързаност на националните мерки за транспониране.

Заключение

Въз основа на информацията, предоставена от вносителя, отказът за предоставяне на 
абонамент за мобилен телефон на граждани, пребиваващи в други държави членки, 
попада в обхвата на член 20, параграф 2 от Директивата за услугите и може да бъде в 
нарушение на принципа на недискриминация, указан в тази разпоредба, ако не е 
оправдан от обективна причина. 

В допълнение към въвеждането на член 20, параграф 2 от Директивата за услугите в 
националния правен ред на държавите членки, съответните национални органи трябва 
да гарантират, че поведението на частните субекти е в съответствие с принципа на 
недискриминация, заложен в него. 

Същевременно Комисията ще продължи процедурата за нарушение, за да гарантира, че 
член 20, параграф 2 от Директивата за услугите ще бъде въведен в австрийския правен 
ред възможно най-скоро, така че съответните национални органи да могат да го 
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прилагат по отношение на частните доставчици на услуги в Австрия.

4. Отговор от Комисията (REV), получен на 16 март 2012 г.

Комисията би искала да уведоми комисията по петиции, че австрийските органи приеха 
неотдавна хоризонталния закон, прилагащ Директивата за услугите 
(„Dienstleistungsgesetz – DLG“ (BGBL I, № 100/2011, публикуван на 21 ноември 2011 
г.). Член 23 от DLG транспонира член 20, параграф 2 от Директивата за услугите в 
австрийския правен ред. Доставчиците на услуги, като например доставчиците на 
телекомуникационни услуги, понастоящем са задължени да адаптират общите си 
условия за достъп на обществеността като цяло към тази разпоредба, определена в 
австрийския национален правен ред. Отговорност на австрийските органи е да 
гарантират, че член 23 от DLG е прилаган правилно и че условията за достъп на 
доставчиците на услуги, установени в Австрия, са в съответствие с него.

Комисията неофициално е установила контакт с австрийските органи по отношение на 
конкретния случай, за да се гарантира, че оценка съгласно член 23 от DLG ще бъде 
извършена възможно най-скоро от съответните национални органи.

Въз основа на информацията, предоставена от вносителя, отказът за предоставяне на 
абонамент за мобилен телефон на граждани, пребиваващи в други държави членки, 
може да бъде в нарушение на принципа на недискриминация, указан в горепосочената 
национална разпоредба, ако не е оправдан от обективна причина.

Понастоящем е отговорност на австрийските органи да оценят дали има обективни 
причини, които биха могли да обосноват отказа за сключване на договор на основание 
на местожителство в конкретния случай, и да гарантират, че въпросните доставчици на 
услуги спазват член 23 от неотдавна приетия закон, прилагащ Директивата за услугите 
(DLG). 

Комисията е в контакт с австрийските органи, за да се гарантира, че съответен орган, 
който е компетентен за изпълнението и прилагането на член 23 от DLG, ще разгледа 
повдигнатия в петицията въпрос възможно най-скоро. Поради съвсем неотдавнашното 
приемане на член 23 от DLG, не беше възможно да се определи кои са компетентните 
органи, отговорни за неговото изпълнение в конкретния случай.

Междувременно, ако вносителят иска да установи директно контакт с австрийските 
органи, му се препоръчва да се обърне към „Europäisches Verbraucherzentrum 
Österreich“ (Европейски потребителски център — Австрия) на адрес 
info@europakonsument.at.


