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Tema: Peticija Nr. 1554/2010 dėl nevienodo požiūrio taikymo sudarant mobiliojo ryšio 
paslaugų sutartį, kurią pateikė Vokietijos pilietis D. R.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas yra Vokietijos pilietis. Jis neseniai persikėlė gyventi į Austriją, nes ten 
rado laikiną darbą. Peticijos pateikėjas norėjo užsisakyti vienos telefono ryšio bendrovės 
teikiamas mobiliojo ryšio paslaugas, bet jam buvo leista suprasti, kad, norėdamas sudaryti 
paslaugų teikimo sutartį, jis turi būti deklaravęs gyvenamąją vietą Austrijoje ne trumpiau kaip 
3 mėn. iki sutarties sudarymo datos. Dėl šio reikalavimo buvo pasiteisinta tuo, kad, esą 
peticijos pateikėjas galėtų išvykti į užsienį neapmokėjęs sąskaitos, o ryšio paslaugų bendrovei 
būtų sunku išieškoti skolą. Į peticijos pateikėjo paaiškinimą, kad jo padėtis iš esmės nesiskiria 
nuo Austrijos piliečio, nes jis yra Austrijoje net tik deklaravęs gyvenamąją vietą, bet ir 
sudaręs darbo ir būsto nuomos sutartis, kurias gali pateikti, nebuvo atsižvelgta. Peticijos 
pateikėjas mano, kad tai nevienodo požiūrio į ES piliečius požymiai ir kad tai nesuderinama
su ES teise.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. kovo 25 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. rugsėjo 6 d.

„Laisvė teikti paslaugas, įtvirtinta SESV sutarties 56 straipsnyje, yra vienas pagrindinių 
Europos Sąjungos principų. Teisė naudotis laisve teikti paslaugas taip pat reiškia, kad 
paslaugų gavėjai gali laisvai vykti į kitą valstybę narę ir naudotis tomis paslaugomis tokiomis 
pačiomis sąlygomis, kaip tos valstybės narės piliečiai arba gyventojai.
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Komisija išnagrinėjo peticiją ir norėtų pažymėti, kad paslaugų gavėjų diskriminavimas, 
susijęs su jų pilietybe arba gyvenamąja vieta, aiškiai draudžiamas Direktyvos 2006/123/EB 
dėl paslaugų vidaus rinkoje (Paslaugų direktyva) 20 straipsnyje. Paslaugų direktyva įsigaliojo 
2006 m. gruodžio mėn., ją valstybės narės turėjo įgyvendinti ne vėliau kaip iki 2009 m. 
gruodžio 28 d.

Paslaugų teikėjo elgesį reikės nagrinėti pagal Paslaugų direktyvos 20 straipsnio 2 dalį. Šia 
nuostata reikalaujama, kad valstybės narės užtikrintų, kad bendrosiose paslaugos gavimo 
sąlygose, kurias viešai skelbia teikėjas, nebūtų diskriminacinių nuostatų, susijusių su gavėjo 
pilietybe arba gyvenamąja vieta. Joje taip pat paaiškinama, kad paslaugų teikėjai gali taikyti 
skirtingas bendrąsias paslaugos gavimo sąlygas, jei tai „tiesiogiai pateisina objektyvūs 
kriterijai“ (tokiu atveju skirtingos sąlygos iš tiesų nėra diskriminacija).

Kaip minėta, Paslaugų direktyvą valstybės narės turėjo įgyvendinti vėliausiai iki 2009 m. 
gruodžio 28 d. Įgyvendinus Paslaugų direktyvos 20 straipsnio 2 dalį, atitinkamos valdžios 
institucijos nacionaliniais valstybių narių teisės aktais turi užtikrinti, kad privačių subjektų 
veiksmai neprieštarautų joje nustatytam nediskriminavimo principui.

Tačiau Austrijos valdžios institucijos neperkėlė Paslaugų direktyvos į nacionalinės teisės 
aktus iki nustatyto termino. Šiuo metu vykdoma horizontaliojo įstatymo projekto, kuriuo 
įgyvendinama Paslaugų direktyva ir kurio 23 straipsniu į Austrijos teisės aktus bus perkelta 
Paslaugų direktyvos 20 straipsnio 2 dalis, priėmimo procedūra (vok. Dienstleistungsgesetz –
DLG (Parlamento nuoroda: 317 d.B. (XXIV.GP)). Todėl Komisija pradėjo pažeidimo 
nagrinėjimo procedūrą prieš Austriją dėl neišsamaus pranešimo apie nacionalines perkėlimo 
priemones.

Išvados

Remiantis peticijos pateikėjo pateikta informacija, atsisakymas teikti mobiliojo ryšio 
paslaugas piliečiams, gyvenantiems kitose valstybėse narėse, patenka į Paslaugų direktyvos 
20 straipsnio 2 dalies taikymo sritį ir galbūt tuo pažeidžiamas šioje nuostatoje išdėstytas 
nediskriminavimo principas, jeigu jis nepateisinamas objektyviais kriterijais.

Įgyvendinus Paslaugų direktyvos 20 straipsnio 2 dalį, atitinkamos valdžios institucijos 
nacionaliniais valstybių narių teisės aktais turi užtikrinti, kad privačių subjektų veiksmai 
neprieštarautų joje nustatytam nediskriminavimo principui.

Komisija tęs pažeidimo nagrinėjimo procedūras norėdama užtikrinti, kad kuo skubiau būtų 
įgyvendintos Paslaugų direktyvos 20 straipsnio 2 dalies nuostatos, perkeliant jas į Austrijos 
teisės aktus tam, kad atitinkamos nacionalinės valdžios institucijos galėtų jas taikyti 
privatiems paslaugų teikėjams Austrijoje.“

4. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2012 m. kovo 16 d.

Komisija norėtų informuoti Peticijų komitetą, kad Austrijos valdžios institucijos neseniai 
priėmė horizontalųjį įstatymą, kuriuo įgyvendinama Paslaugų direktyva 
(„Dienstleistungsgesetz – DLG“ ( BGBL I, Nr. 100/2011, išleistą 2011 m. lapkričio 21 d.). 
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Paslaugų direktyvos 20 straipsnio 2 dalis į Austrijos teisinę sistemą perkeliamas DLG 
23 straipsniu. Paslaugų teikėjai pvz., telekomunikacijų paslaugų teikėjai šiuo metu yra 
įpareigoti pritaikyti bendras plačiajai visuomenei prieinamas paslaugos gavimo sąlygas pagal 
šią Austrijos nacionalinėje teisinėje sistemoje numatytą nuostatą. Pareiga užtikrinti, kad DLG 
23 straipsnis būtų įgyvendinamas tinkamai ir kad Austrijoje įsisteigusių paslaugų teikėjų 
paslaugos gavimo sąlygos jį atitiktų, tenka Austrijos valdžios institucijoms.

Dėl šio konkretaus atvejo Komisija susiekė neoficialiai su Austrijos valdžios institucijomis, 
siekdama užtikrinti, kad atitinkamos nacionalinės valdžios institucijos nedelsdamos atliktų 
vertinimą pagal DLG 23 straipsnį.

Remiantis peticijos pateikėjo pateikta informacija, atsisakymu teikti mobiliojo ryšio paslaugas 
piliečiams, gyvenantiems kitose valstybėse narėse gali būti pažeidžiamas pirmiau minėtoje 
nacionalinėje nuostatoje išdėstytas nediskriminavimo principas, jeigu jis nepateisinamas 
objektyviais kriterijais.

Dabar Austrijos valdžios institucijos turi nustatyti, ar yra kokių nors objektyvių priežasčių, 
kuriomis būtų galima pateisinti šiuo konkrečiu atveju sutarties atsisakymą dėl gyvenamosios 
vietos ir užtikrinti, kad nurodyti paslaugos teikėjai laikytųsi neseniai priimto įstatymo, kuriuo 
įgyvendinama Paslaugų direktyva, 23 straipsnio (DLG).

Komisija palaiko ryšį su Austrijos valdžios institucijomis, siekdama užtikrinti, kad atitinkama 
institucija, kurios kompetencijai priklauso įgyvendinti ir taikyti DLG 23 straipsnį, nedelsdama 
spręstų peticijoje iškeltą klausimą. Kadangi DLG 23 straipsnis buvo priimtas visai neseniai, 
neįmanoma nustatyti, kurios kompetentingos valdžios institucijos atsakingos už jo 
įgyvendinimą šiuo konkrečiu atveju.

Tuo tarpu, jei peticijos pateikėjas nori tiesiogiai susisiekti su Austrijos valdžios institucijomis, 
jam gali būti patarta susisiekti su „Europäisches Verbraucherzentrum Österreich“ (Europos 
vartotojų centras Austrijoje), el. paštu: info@europakonsument.at.“


