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Betreft: Verzoekschrift 1554/2010, ingediend door D. R. (Duitse nationaliteit), over ongelijke 
behandeling bij het afsluiten van een mobiele-telefooncontract

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is Duitser en is onlangs naar Oostenrijk verhuisd omdat hij daar een tijdelijke baan heeft 
gevonden. Hij wilde bij een Oostenrijks telecombedrijf een mobiele-telefoonabonnement nemen, 
maar hem werd te verstaan gegeven dat hij voor het sluiten van een contract ten minste drie 
maanden in Oostenrijk ingeschreven moest zijn. Als reden voor deze maatregel werd gegeven 
dat hij gemakkelijk zonder te betalen naar het buitenland zou kunnen verdwijnen, hetgeen het 
voor het bedrijf moeilijk zou maken de uitstaande schuld in te vorderen. Op indieners verweer 
dat zijn situatie niet wezenlijk afwijkt van die van Oostenrijkse burgers, omdat hij in Oostenrijk 
staat ingeschreven en zowel een arbeids- als een huurcontract kan overleggen, werd niet 
ingegaan. Indiener is van mening dat er sprake is van ongelijke behandeling van EU-burgers en 
dat dit in strijd is met het Europese recht.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 maart 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 september 2011

De vrijheid om diensten te verlenen ligt vast in artikel 56 van het VWEU en is een van de 
grondbeginselen van de Europese Unie. Het recht om in vrijheid diensten aan te bieden omvat 
ook de vrijheid voor de afnemers van diensten om naar een andere lidstaat te gaan om van deze 
diensten gebruik te maken onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen of ingezetenen van die 
lidstaat.
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De Commissie heeft het verzoekschrift onderzocht en wil erop wijzen dat discriminatie van 
afnemers van diensten op grond van hun nationaliteit of verblijfplaats uitdrukkelijk wordt 
verboden door artikel 20 van Richtlijn 2006/123/EG betreffende diensten op de interne markt 
("de dienstenrichtlijn"). De dienstenrichtlijn is in december 2006 van kracht geworden en moest 
uiterlijk op 28 december 2009 door de lidstaten ten uitvoer zijn gelegd.

Het gedrag van de dienstverrichter moet worden geanalyseerd op grond van lid 2 van artikel 20 
van de dienstenrichtlijn. In deze bepaling is vastgelegd dat de lidstaten erop toe moeten zien dat 
de algemene voorwaarden voor toegang tot een dienst, die door de dienstverrichter toegankelijk 
voor het publiek worden gemaakt, geen discriminatoire bepalingen in verband met de 
nationaliteit of verblijfplaats van de afnemer bevatten. Ook wordt duidelijk gemaakt dat 
dienstverrichters in hun algemene voorwaarden onderscheid mogen maken met betrekking tot de 
toegang tot hun diensten als dit "rechtstreeks door objectieve criteria wordt gerechtvaardigd" (in 
een dergelijk geval is de verschillende behandeling geen discriminatie).

Zoals hiervoor al is gezegd, moest de dienstenrichtlijn uiterlijk op 28 december 2009 door de 
lidstaten ten uitvoer zijn gelegd. Naar aanleiding van de tenuitvoerlegging van artikel 20, lid 2 
van de dienstenrichtlijn in de nationale rechtsstelsels van de lidstaten, is het aan de bevoegde 
nationale autoriteiten om te garanderen dat particuliere dienstverrichters zich houden aan het 
daarin vastgelegde beginsel van non-discriminatie.

De Oostenrijkse autoriteiten hebben de dienstenrichtlijn echter niet binnen de voorgeschreven 
termijn ten uitvoer gelegd in hun nationale rechtsstelsel. Het horizontal wetsontwerp waarin de 
dienstenrichtlijn ten uitvoer wordt gelegd en waarin artikel 23 de omzetting in het Oostenrijkse 
rechtsstelsel is van artikel 20, lid 2, van de dienstenrichtlijn, doorloopt momenteel het 
goedkeuringsproces ("Dienstleistungsgesetz - DLG" (parlementaire verwijzing: 317 d.B. 
(XXIV.GP)). De Commissie is daarom een inbreukprocedure gestart tegen Oostenrijk voor de 
onvolledige communicatie van nationale omzettingsmaatregelen.

Conclusies

Op grond van de door indiener verstrekte informatie valt de weigering om een mobiele-
telefoonabonnement te verstrekken aan burgers met een verblijfplaats in een andere lidstaat, 
binnen het toepassingsgebied van lid 2 van artikel 20 van de dienstenrichtlijn. Indien de 
weigering niet door een objectieve reden wordt gerechtvaardigd, kan deze weigering een 
schending zijn van het beginsel van non-discriminatie zoals dat is vastgelegd in dit artikel.

Naar aanleiding van de tenuitvoerlegging van artikel 20, lid 2, van de dienstenrichtlijn in de 
nationale rechtsstelsels van de lidstaten, is het aan de bevoegde nationale autoriteiten om te 
garanderen dat particuliere dienstverrichters zich houden aan het daarin vastgelegde beginsel van 
non-discriminatie.

De Commissie zal de inbreukprocedure voortzetten om ervoor te zorgen dat artikel 20, lid 2, van 
de dienstenrichtlijn zo spoedig mogelijk ten uitvoer wordt gelegd in het Oostenrijkse 
rechtsstelsel, zodat de bevoegde nationale autoriteiten deze bepaling kunnen toepassen op 
particuliere dienstverrichters in Oostenrijk.
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4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 maart 2012

De Commissie brengt de Commissie verzoekschriften ervan op de hoogte dat de Oostenrijkse 
autoriteiten onlangs de horizontale wet hebben aangenomen waarin de dienstenrichtlijn ten 
uitvoer wordt gelegd ("Dienstleistungsgesetz - DLG" (BGBL I, nr. 100/2011, gepubliceerd op 21 
november 2011). Artikel 23 van het DLG zet artikel 20, lid 2, van de dienstenrichtlijn om in het 
Oostenrijkse rechtsstelsel. Sindsdien zijn dienstverrichters zoals telecombedrijven verplicht hun 
voor het grote publiek toegankelijke algemene toegangsvoorwaarden aan te passen aan deze 
bepaling zoals die nu in het Oostenrijkse nationale rechtsstelsel is vastgelegd. De Oostenrijkse 
autoriteiten dienen ervoor te zorgen dat artikel 23 van het DLG op correcte wijze wordt 
gehandhaafd en dat de toegangsvoorwaarden van de in Oostenrijk gevestigde dienstverrichters 
aan dit artikel voldoen.

De Commissie heeft officieus contact opgenomen met de Oostenrijkse autoriteiten inzake dit 
specifieke geval om ervoor te zorgen dat de betrokken nationale autoriteiten zo snel mogelijk een 
beoordeling uitvoeren krachtens artikel 23 van het DLG. 

Op grond van de door indiener verstrekte informatie zou de weigering om een mobiele-
telefoonabonnement te verstrekken aan burgers met een verblijfplaats in een andere lidstaat, een 
schending kunnen zijn van het beginsel van non-discriminatie zoals dat is vastgelegd in 
bovengenoemde nationale bepaling, indien de weigering niet door een objectieve reden wordt 
gerechtvaardigd.

Het is nu aan de Oostenrijkse autoriteiten om te beoordelen of er objectieve redenen bestaan die 
de weigering van een abonnement op basis van woonplaats in dit specifieke geval zouden 
kunnen rechtvaardigen en om ervoor te zorgen dat de betrokken dienstverrichters voldoen aan 
artikel 23 van de onlangs aangenomen wet waarin de dienstenrichtlijn ten uitvoer wordt gelegd 
(DLG). 

De Commissie staat in contact met de Oostenrijkse autoriteiten om ervoor te zorgen dat een 
instantie die bevoegd is artikel 23 van het DLG te handhaven en toe te passen, de in dit 
verzoekschrift aangekaarte kwestie zo snel mogelijk in behandeling neemt. Ten gevolge van de 
zeer recente aanneming van artikel 23 van het DLG was het nog niet mogelijk om te bepalen 
welke bevoegde autoriteiten verantwoordelijk zijn voor de handhaving van het artikel in dit 
specifieke geval.

Mocht indiener in tussentijd rechtstreeks contact willen opnemen met de Oostenrijkse 
autoriteiten, dan kan hem worden aangeraden om het "Europäisches Verbraucherzentrum 
Österreich" (Europees Consumenten Centrum Oostenrijk) te benaderen via 
info@europakonsument.at.


