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Temats: Lūgumraksts Nr. 1554/2010, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais D. R., par 
diskrimināciju saistībā ar mobilā tālruņa abonēšanas līguma noslēgšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš ir Vācijas valstspiederīgais, nesen pārcēlās uz Austriju, jo 
atrada tur pagaidu darbu. Viņš vēlējās noslēgt mobilā tālruņa abonēšanas līgumu ar kādu 
Austrijas telekomunikāciju uzņēmumu, taču tika informēts, ka, lai to izdarītu, viņam ir jābūt 
vismaz trīs mēnešus reģistrētam kā Austrijas iedzīvotājam. Tas tika pamatots, norādot, ka viņš 
varētu viegli aizbēgt uz ārzemēm, nesamaksājot rēķinu, un ka tādā gadījumā uzņēmumam 
būtu grūti atgūt parādu. Lūgumraksta iesniedzējs norādīja, ka viņa situācija būtiski neatšķiras 
no Austrijas valstspiederīgo situācijas, jo viņš ir reģistrēts Austrijā un var uzrādīt gan darba,
gan īres līgumu, taču uzņēmums savu nostāju nemainīja. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka 
attieksme pret ES pilsoņiem nav vienlīdzīga un līdz ar to tiek pārkāpti Eiropas tiesību akti.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 25. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 6. septembrī

LESD 56. pantā ietvertā pakalpojumu sniegšanas brīvība ir viens no Eiropas Savienības 
pamatprincipiem. Tiesības īstenot pakalpojumu sniegšanas brīvību ietver brīvību pakalpojumu 
saņēmējiem doties uz citu dalībvalsti, lai gūtu labumu no šiem pakalpojumiem saskaņā ar 
tādiem pašiem nosacījumiem kā tās dalībvalsts valstspiederīgie vai iedzīvotāji.

Komisija ir izskatījusi lūgumrakstu un vēlas norādīt, ka diskriminācija pret pakalpojumu 
saņēmējiem to valstspiederības vai dzīvesvietas dēļ ir īpaši aizliegta Direktīvas 2006/123/EK 
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par pakalpojumiem iekšējā tirgū (Pakalpojumu direktīva) 20. pantā. Pakalpojumu direktīva 
stājās spēkā 2006. gada decembrī, un dalībvalstīm to vajadzēja īstenot vēlākais līdz 
2009. gada 28. decembrim.

Pakalpojumu sniedzēja rīcība būtu jāanalizē saskaņā ar Pakalpojumu direktīvas 20. panta 
2. punktu. Šis noteikums nosaka dalībvalstīm nodrošināt to, ka tādi vispārīgi nosacījumi 
piekļuvei pakalpojumam, kurus pakalpojumu sniedzējs ir darījis pieejamus plašai sabiedrībai, 
neietver diskriminējošus noteikumus, kas saistīti ar pakalpojumu saņēmēja valstspiederību vai 
dzīvesvietu. Tāpat vispārīgajos nosacījumos ir precizēts, ka pakalpojumu sniedzēji var 
piemērot atšķirīgu attieksmi attiecībā uz piekļuvi viņu sniegtajiem pakalpojumiem, ja to „tieši 
attaisno objektīvi kritēriji” (šādā gadījumā atšķirīgā attieksme patiešām nav diskriminācija).

Kā iepriekš minēts, dalībvalstīm vajadzēja īstenot Pakalpojumu direktīvu vēlākais līdz 
2009. gada 28. decembrim. Papildus Pakalpojumu direktīvas 20. panta 2. punkta īstenošanai 
dalībvalstu tiesiskajā regulējumā attiecīgajām valsts varas iestādēm ir jānodrošina, lai 
privātpersonu rīcība atbilstu tajā ietvertajam nediskriminācijas principam.

Tomēr Austrijas varas iestādes noteiktajā termiņā nav īstenojušas Pakalpojumu direktīvu 
valsts tiesiskajā regulējumā. Pašlaik tiek pieņemts horizontālo tiesību aktu projekts, ar ko 
īsteno Pakalpojumu direktīvu un kura 23. pants Austrijas tiesiskajā regulējumā transponētu 
Pakalpojumu direktīvas 20. panta 2. punktu („Dienstleistungsgesetz — DLG”; parlamentārā 
atsauce: 317 d.B. (XXIV.GP)). Šā iemesla dēļ Komisija ir uzsākusi pārkāpuma procedūru pret 
Austriju par nepilnīgu valsts transponēšanas pasākumu paziņošanu.

Secinājumi

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, mobilā tālruņa abonēšanas 
nodrošināšanas atteikums citā dalībvalstī dzīvojošiem iedzīvotājiem ietilpst Pakalpojumu 
direktīvas 20. panta 2. punkta darbības jomā un varētu būt šajā noteikumā minētā 
nediskriminācijas principa pārkāpums, ja vien to neattaisno objektīvs iemesls.

Papildus Pakalpojumu direktīvas 20. panta 2. punkta īstenošanai dalībvalstu tiesiskajā 
regulējumā attiecīgajām valsts varas iestādēm ir jānodrošina, lai privātpersonu rīcība atbilstu 
tajā ietvertajam nediskriminācijas principam.

Komisija turpinās pārkāpuma procedūru, lai nodrošinātu, ka Austrijas tiesiskajā regulējumā 
pēc iespējas drīzāk tiek īstenots Pakalpojumu direktīvas 20. panta 2. punkts, un attiecīgās 
valsts varas iestādes to varētu piemērot privātajiem pakalpojumu sniedzējiem Austrijā.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2012. gada 16. martā

Komisija gribētu informēt Lūgumrakstu komiteju par to, ka Austrijas iestādes ir pieņēmušas 
horizontālo tiesību aktu, ar ko īsteno Pakalpojumu direktīvu („Dienstleistungsgesetz – DLG” 
(BGBL I, Nr. 100/2011 publicēts 2011. gada 21. novembrī). DLG 23. pants Austrijas 
tiesiskajā regulējumā īsteno Pakalpojumu direktīvas 20. panta 2. punktu. Pakalpojumu 
sniedzējiem, piemēram, sakaru pakalpojumu sniedzējiem tagad ir pienākums pielāgot savus 
vispārīgos noteikumus par pieeju sabiedrības kopumā šim noteikuma, kas paredzēts Austrijas 
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valsts tiesību sistēmā. Austrijas iestāžu pienākums ir nodrošināt, ka DLG 23. pants tiek 
pareizi piemērots un ka Austrijā pieņemtie pakalpojumu sniedzēju nosacījumi attiecībā uz 
pieejamību atbilst šim pantam.

Komisija neoficiāli sazinājās ar Austrijas iestādēm saistībā ar šo konkrēto lietu, lai 
pārliecinātos, ka novērtējums saskaņā ar DLG 23. pantu tiks veikts, tiklīdz attiecīgās valsts 
iestādes to varēs.

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, mobilā tālruņa abonēšanas 
nodrošināšanas atteikums citā dalībvalstī dzīvojošiem iedzīvotājiem varētu būt šajā noteikumā 
minētā nediskriminācijas principa pārkāpums, ja vien to neattaisno objektīvs iemesls.

Austrijas iestādēm ir jānovērtē, vai šajā konkrētajā gadījumā ir rodams objektīvs iemesls tam, 
ka pakalpojuma sniedzējs atsakās noslēgt līgumu atkarībā no dzīvesvietas, un jānodrošina, ka 
pakalpojumu sniedzēji ievēro nesen pieņemtā tiesību akta, ar ko īsteno Pakalpojumu direktīvu 
(DLG), 23. pantu. 

Komisija sazinās ar Austrijas iestādēm, lai nodrošinātu, ka attiecīgā par DLG 23. panta izpildi 
un piemērošanu atbildīgā iestāde pēc iespējas ātrāk risina šo lūgumrakstā minēto jautājumu. 
Tā kā DLG 23. pants pieņemts pavisam nesen, vēl nav bijis iespējams noteikt, kuras 
kompetentās iestādes varētu būt atbildīgas par tā izpildi šajā konkrētajā gadījumā.

Tikmēr, ja lūgumraksta iesniedzējs vēlas sazināties tieši ar Austrijas iestādēm, viņam varētu 
ieteikt sazināties ar Europäisches Verbraucherzentrum Österreich (Eiropas Patērētāju centrs 
Austrijā), rakstot uz info@europakonsument.at.


