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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Vedr.: Andragende 1554/2010 Af D.R., tysk statsborger, om forskelsbehandling ved 
indgåelse af en mobiltelefonkontrakt

1. Sammendrag

Andrageren er tysker og er for nylig flyttet til Østrig, fordi han der har fundet en midlertidig 
stilling. Han ville tegne et mobiltelefonabonnement hos et østrigsk telefonselskab, men han 
fik at vide, at han for at indgå en kontrakt skulle have været tilmeldt bopæl i Østrig i mindst 
tre måneder.  Årsagen til denne forholdsregel var, at han let kunne forsvinde til udlandet uden 
at betale, hvilket ville gøre det vanskeligt for virksomheden at inddrive udestående gæld. Man 
gik ikke ind på andragerens indvending om, at hans situation ikke adskiller sig væsentligt fra 
østrigske borgeres, idet han er tilmeldt i Østrig og kan fremvise såvel en arbejdskontrakt som 
en lejekontrakt. Andrageren mener, at der er tale om forskelsbehandling af EU-borgere, og at 
dette er i strid med europæisk ret.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. marts 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 6. september 2011.

Den frie udveksling af tjenesteydelser, som er fastlagt i artikel 56 i TEUF, er et af EU's 
grundlæggende principper. Den frie udveksling af tjenesteydelser omfatter 
tjenestemodtagernes ret til at rejse til en anden medlemsstat for at benytte sig af disse 
tjenesteydelser under de samme vilkår som den pågældende medlemsstats statsborgere eller 
indbyggere.

Kommissionen har behandlet andragendet og vil gerne understrege, at forskelsbehandling 
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mod tjenestemodtagere med begrundelse i deres nationalitet eller opholdssted udtrykkeligt er 
forbudt i henhold til artikel 20 i direktiv 2006/123/EF om tjenesteydelser i det indre marked 
(tjenesteydelsesdirektivet). Tjenesteydelsesdirektivet trådte i kraft i december 2006, og det 
skulle gennemføres i medlemsstaterne senest den 28. december 2009. 

Tjenesteyderens adfærd skal analyseres i forhold til tjenesteydelsesdirektivets artikel 20, 
stk. 2. Denne bestemmelse kræver, at medlemsstaterne påser, at de generelle betingelser for 
adgangen til de tjenesteydelser, som tjenesteyderen udbyder til offentligheden, ikke 
indeholder diskriminerende betingelser med begrundelse i tjenestemodtagerens nationalitet 
eller opholdssted. Den gør det ligeledes klart, at tjenesteydere kan anvende uens behandling i 
deres generelle betingelser for adgangen til deres tjenesteydelser, hvis dette er "direkte 
begrundet i objektive kriterier" (i så fald er den uens behandling afgjort ikke
diskriminerende). 

Som nævnt ovenfor skulle medlemsstaterne gennemføre tjenesteydelsesdirektivet senest den 
28. december 2009. Med gennemførelsen af tjenesteydelsesdirektivets artikel 20, stk. 2, i 
medlemsstaternes nationale lovgivning er det op til de relevante nationale myndigheder at 
sikre, at private parters adfærd lever op til det i direktivet fastlagte princip om ikke-
diskrimination.

Imidlertid har de østrigske myndigheder ikke gennemført tjenesteydelsesdirektivet i deres 
nationale lovgivning inden for den fastsatte frist. Det udkast til horisontal lovgivning, som 
skal gennemføre tjenesteydelsesdirektivet, og hvis artikel 23 skal gennemføre 
tjenesteydelsesdirektivets artikel 20, stk. 2, i østrigsk lovgivning, er for øjeblikket ved at blive 
vedtaget ("Dienstleistungsgesetz - DLG" (parlamentsreference: 317 d.B. (XXIV.GP). 
Kommissionen har derfor indledt en overtrædelsesprocedure mod Østrig for ufuldstændig 
formidling af nationale gennemførelsesforanstaltninger.

Konklusioner

På grundlag af oplysningerne fra andrageren falder det at nægte at levere et 
mobiltelefonabonnement til borgere, der bor i a n d r e  medlemsstater, inden for 
anvendelsesområdet for tjenesteydelsesdirektivets artikel 20, stk. 2, og det kan være et brud 
på det princip om ikkediskrimination, som er fastsat i den pågældende bestemmelse, hvis det 
ikke er berettiget ud fra en objektiv begrundelse. 

Med gennemførelsen af tjenesteydelsesdirektivets artikel 20, stk. 2, i medlemsstaternes 
nationale lovgivning er det op til de relevante nationale myndigheder at sikre, at private 
parters adfærd lever op til det i direktivet fastlagte princip om ikkediskrimination. 

Kommissionen vil gå videre med overtrædelsesproceduren for at sikre, at 
tjenesteydelsesdirektivets artikel 20, stk. 2, hurtigst muligt gennemføres i østrigsk lovgivning, 
således at de relevante nationale myndigheder kan anvende den over for private tjenesteydere 
i Østrig."

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 16. marts 2012.



CM\896394DA.doc 3/3 PE472.136v02-00

DA

Kommissionen ønsker at oplyse Udvalget for Andragender om, at de østrigske myndigheder 
netop har vedtaget den horisontale lov, som skal gennemføre tjenesteydelsesdirektivet 
("Dienstleistungsgesetz - DLG" (BGBL I Nr.100/2011 offentliggjort den 21. november 2011). 
Artikel 23 af DGL gennemfører artikel 20, stk. 2, i tjenesteydelsesdirektivet i den østrigske 
lovgivning.  Tjenesteydere som telekommunikationsudbydere pålægges nu at tilpasse de 
generelle betingelser for den brede offentligheds adgang til denne bestemmelse, der er fastsat 
i den østrigske lovgivning.  De østrigske myndigheder bærer ansvaret for at sikre, at artikel 23 
i DLG håndhæves korrekt, og at tjenesteyderes betingelser for adgangen, der er fastsat i 
Østrig, opfylder dette.

Kommissionen har i forbindelse med denne specifikke sag kontaktet de østrigske 
myndigheder uformelt for at sikre, at vurderingen i henhold til artikel 23 i DLG udføres så 
hurtigt som muligt af de relevante nationale myndigheder.

På grundlag af oplysningerne fra andrageren kan det at nægte at levere et 
mobiltelefonabonnement til borgere, der bor i andre medlemsstater, være et brud på det 
princip om ikkediskrimination, som er fastsat i den pågældende bestemmelse, hvis det ikke er 
berettiget ud fra en objektiv begrundelse.

Det er nu op til de østrigske myndigheder at vurdere, hvorvidt der foreligger nogen objektive 
årsager, der kan retfærdiggøre, at man nægter at indgå aftale med begrundelse i opholdssted i 
den foreliggende sag, samt at sikre, at de pågældende tjenesteydere overholder artikel 23 i den 
nyligt vedtagne lov, der gennemfører tjenestedirektivet (DLG). 

Kommissionen er i kontakt med de østrigske myndigheder for at sikre, at et relevant organ, 
der har beføjelse til at håndhæve og anvende artikel 23 i DLG, så hurtigt som muligt tager sig 
af sagen, som dette andragende vedrører. På grund af den meget nylige vedtagelse af artikel 
23 i DLG har det endnu ikke været muligt at afgøre, hvilken myndighed der i nærværende sag 
er ansvarlig for håndhævelsen heraf.

I mellemtiden er det muligt, at andragerne ønsker at kontakte de østrigske myndigheder 
direkte, det vil sige "Europäisches Verbraucherzentrum Österreich" (det europæiske 
forbrugercenter i Østrig) via info@europakonsument.at.".


