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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1554/2010, του D. R., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με άνιση 
μεταχείριση κατά τη σύναψη συμβολαίου με εταιρεία κινητής τηλεφωνίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι Γερμανός και μετακόμισε πρόσφατα στην Αυστρία όπου βρήκε θέση 
προσωρινής εργασίας. Θέλησε να γραφτεί συνδρομητής σε αυστριακή εταιρεία κινητής 
τηλεφωνίας, αλλά τον πληροφόρησαν ότι για τη σύναψη συμβολαίου έπρεπε να είναι 
εγγεγραμμένος στα μητρώα της Αυστρίας επί τουλάχιστον τρεις μήνες. Ο λόγος για το εν 
λόγω μέτρο, όπως του κοινοποιήθηκε, ήταν ότι μπορούσε εύκολα να εξαφανιστεί στο 
εξωτερικό χωρίς να πληρώσει, κάτι που θα δυσχέραινε την εταιρεία να απαιτήσει την 
επιστροφή της οφειλής. Ο ισχυρισμός του αναφέροντος ότι η κατάστασή του δεν διαφέρει 
ουσιαστικά από εκείνη ενός αυστριακού πολίτη, καθώς είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα της 
Αυστρίας και μπορεί να προσκομίσει τόσο σύμβαση εργασίας όσο και ενοικιαστήριο της 
κατοικίας του, δεν έγινε δεκτός. Ο αναφέρων θεωρεί ότι πρόκειται για άνιση μεταχείριση 
πολιτών της ΕΕ, που αντιβαίνει στο ευρωπαϊκό δίκαιο.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή την 25η Μαρτίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Σεπτεμβρίου 2011

Η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών που προβλέπει το άρθρο 56 της ΣΛΕΕ αποτελεί μία από τις 
θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δικαίωμα να ασκείται η ελεύθερη παροχή 
υπηρεσιών περιλαμβάνει την ελευθερία των δικαιούχων υπηρεσιών να μεταβαίνουν σε άλλο 
κράτος μέλος προκειμένου να επωφελούνται από τις υπηρεσίες αυτές σύμφωνα με τους ίδιους 
όρους που απολαύουν οι υπήκοοι ή κάτοικοι του εν λόγω κράτους μέλους.
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Η Επιτροπή εξέτασε την αναφορά και θα επιθυμούσε να επισημάνει ότι οι διακρίσεις σε 
βάρος δικαιούχων υπηρεσιών λόγω της ιθαγένειας ή του τόπου διαμονής τους απαγορεύονται 
ειδικότερα από το άρθρο 20 της οδηγίας 2006/123/EΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην 
εσωτερική αγορά («οδηγία για τις υπηρεσίες»). Η οδηγία για τις υπηρεσίες τέθηκε σε ισχύ 
τον Δεκέμβριο του 2006 και έπρεπε να τεθεί σε εφαρμογή από τα κράτη μέλη έως τις 28 
Δεκεμβρίου 2009 το αργότερο. 

Η συμπεριφορά του παρόχου υπηρεσιών θα έπρεπε να αναλυθεί σύμφωνα με την παράγραφο 
2 του άρθρου 20 της οδηγίας σχετικά με τις υπηρεσίες. Η διάταξη αυτή επιβάλλει στα κράτη 
μέλη να εξασφαλίζουν ότι οι γενικές προϋποθέσεις πρόσβασης σε μια υπηρεσία, που 
διατίθενται στο κοινό από τον πάροχο της υπηρεσίας, δεν εισάγουν διακρίσεις λόγω 
ιθαγένειας ή τόπου κατοικίας του αποδέκτη. Διευκρινίζει επίσης ότι οι πάροχοι υπηρεσιών 
δύνανται να εφαρμόζουν διαφορετική μεταχείριση στους γενικούς όρους πρόσβασης στις 
υπηρεσίες τους εφόσον «δικαιολογούνται άμεσα με αντικειμενικά κριτήρια» (σε αυτήν την 
περίπτωση, η διαφορετική μεταχείριση όντως δεν συνιστά διάκριση). 

Όπως προαναφέρθηκε, η οδηγία για τις υπηρεσίες έπρεπε να τεθεί σε εφαρμογή από τα κράτη 
μέλη έως τις 28 Δεκεμβρίου 2009 το αργότερο. Συνεπεία της εφαρμογής του άρθρου 20, 
παράγραφος 2, της οδηγίας για τις υπηρεσίες στην εθνική έννομη τάξη των κρατών μελών, 
εναπόκειται στις αρμόδιες εθνικές αρχές να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση της συμπεριφοράς 
των ιδιωτικών φορέων με την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων που προβλέπεται σε 
αυτό.

Ωστόσο, οι αυστριακές αρχές δεν μετέφεραν την οδηγία για τις υπηρεσίες στην εθνική τους 
έννομη τάξη εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Το σχέδιο οριζόντιου νόμου που υλοποιεί 
την οδηγία σχετικά με τις υπηρεσίες, του οποίου το άρθρο 23 θα μετέφερε στην αυστριακή 
έννομη τάξη το άρθρο 20, παράγραφος 2, της οδηγίας σχετικά με τις υπηρεσίες, βρίσκεται επί 
του παρόντος στο στάδιο της έγκρισης («Dienstleistungsgesetz – DLG» (Κοινοβουλευτική 
αναφορά: 317 d.B. (XXIV.GP). Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή δρομολόγησε διαδικασία επί 
παραβάσει κατά της Αυστρίας για ελλιπή κοινοποίηση των εθνικών μέτρων μεταφοράς.

Συμπεράσματα

Βάσει των στοιχείων που προσκόμισε ο αναφέρων, η άρνηση παροχής συνδρομής κινητής 
τηλεφωνίας σε πολίτες που κατοικούν σε άλλα κράτη μέλη εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 
άρθρου 20, παράγραφος 2, της οδηγίας σχετικά με τις υπηρεσίες και θα μπορούσε να 
παραβιάζει την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων που προβλέπεται στην εν λόγω 
διάταξη, εάν δεν δικαιολογείται από αντικειμενικό λόγο. 

Συνεπεία της εφαρμογής του άρθρου 20, παράγραφος 2, της οδηγίας για τις υπηρεσίες στην 
εθνική έννομη τάξη των κρατών μελών, εναπόκειται στις αρμόδιες εθνικές αρχές να 
διασφαλίζουν τη συμμόρφωση της συμπεριφοράς των ιδιωτικών φορέων με την αρχή της 
απαγόρευσης των διακρίσεων που προβλέπεται σε αυτό. 

Η Επιτροπή θα συνεχίσει τη διαδικασία επί παραβάσει προκειμένου να διασφαλίσει ότι θα 
εφαρμοστεί το άρθρο 20, παράγραφος 2, της οδηγίας σχετικά με τις υπηρεσίες στην 
αυστριακή έννομη τάξη το συντομότερο δυνατόν, ούτως ώστε να μπορούν οι αρμόδιες 
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εθνικές αρχές να το εφαρμόζουν για ιδιωτικούς παρόχους υπηρεσιών στην Αυστρία.

4. ΑΝΑΘ Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Μαρτίου 2012

Η Επιτροπή θα ήθελε να ενημερώσει την Επιτροπή Αναφορών ότι οι αυστριακές αρχές έχουν 
υιοθετήσει μόλις την οριζόντια νομοθεσία για την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες 
("Dienstleistungsgesetz - DLG".. (BGBl Ι, αρ. 100/2011 που δημοσιεύθηκε στις 21 
Νοεμβρίου 2011). Το άρθρο 23 του DLG υλοποιεί το Άρθρο 20, παράγραφο 2 της οδηγίας 
για τις υπηρεσίες στην αυστριακή έννομη τάξη. Οι πάροχοι υπηρεσιών, όπως οι πάροχοι 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών είναι πλέον υποχρεωμένοι να προσαρμόσουν τους γενικούς 
όρους πρόσβασης για το ευρύ κοινό με τη διάταξη αυτή που προβλέπει η αυστριακή εθνική 
έννομη τάξη. Εναπόκειται στις αυστριακές αρχές να εξασφαλίσουν ότι το άρθρο 23 του DLG
επιβάλλεται σωστά και ότι οι προϋποθέσεις πρόσβασης των παρόχων υπηρεσιών που είναι 
εγκατεστημένοι στην Αυστρία θα συμμορφωθούν με αυτό.

Η Επιτροπή επικοινώνησε ανεπίσημα με τις αυστριακές αρχές σχετικά με αυτή τη 
συγκεκριμένη περίπτωση για να εξασφαλιστεί ότι η εκτίμηση βάσει του άρθρου 23 του DLG
πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατό από τις αρμόδιες εθνικές αρχές.

Βάσει των πληροφοριών που παρασχέθηκαν από τον αναφέροντα, η άρνηση παροχής 
συνδρομής κινητής τηλεφωνίας στους πολίτες που κατοικούν σε άλλα κράτη μέλη θα 
μπορούσε να συνιστά παράβαση της αρχής της απαγόρευσης των διακρίσεων που προβλέπει 
η προαναφερθείσα εθνική διάταξη, αν δεν δικαιολογείται από έναν αντικειμενικό λόγο.

Εναπόκειται πλέον στις αυστριακές αρχές να εκτιμήσουν κατά πόσον υπάρχουν 
αντικειμενικοί λόγοι που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν την άρνηση της σύμβασης για 
λόγους τόπου κατοικίας στη συγκεκριμένη περίπτωση και να εξασφαλίσουν ότι οι εν λόγω 
πάροχοι υπηρεσιών συμμορφώνονται με το άρθρο 23 του νόμου που εγκρίθηκε πρόσφατα και
υλοποιεί την οδηγία για τις υπηρεσίες (DLG).

Η Επιτροπή βρίσκεται σε επαφή με τις αυστριακές αρχές ώστε να διασφαλίσει ότι ένα
αρμόδιο όργανο υπεύθυνο για την επιβολή και την εφαρμογή του άρθρου 23 DLG, 
ασχολείται με το θέμα που εγείρεται στην αναφορά το συντομότερο δυνατόν. Λόγω της πολύ 
πρόσφατης υιοθέτησης του άρθρου 23 του DLG, δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστούν 
ποιες θα είναι οι αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή του στη 
συγκεκριμένη περίπτωση.

Εν τω μεταξύ, αν ο αναφέρων θέλει να έρθει σε επαφή με τις αυστριακές αρχές άμεσα, θα 
μπορούσε να επικοινωνήσει με το «Europäisches Verbraucherzentrum Österreich»
(Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή της Αυστρίας) στο info@europakonsument.at.


