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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1554/2010, którą złożył D.R. (Niemcy), w sprawie dyskryminacji 
w kontekście zawierania umowy na świadczenie usług z zakresu telefonii 
komórkowej

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który jest Niemcem, przeprowadził się ostatnio do Austrii, ponieważ 
znalazł tam czasowe zatrudnienie. Pragnie on wykupić abonament na korzystanie z telefonii 
komórkowej w austriackim przedsiębiorstwie telekomunikacyjnym, został jednak 
poinformowany, że zanim to uczyni, musi być zarejestrowany jako osoba zamieszkała 
w Austrii przez co najmniej trzy miesiące. Jako powód zastosowania tego środka podano 
łatwość, z jaką składający petycję może zbiec za granicę bez zapłacenia rachunku, co 
utrudniałoby rzeczonemu przedsiębiorstwu odzyskanie długu. Kiedy składający petycję 
zaznaczył, że jego sytuacja nie różni się zasadniczo od sytuacji obywatela austriackiego, 
ponieważ zarejestrował się w Austrii i może przedstawić zarówno umowę o pracę, jak 
i umowę najmu, przedsiębiorstwo nie zmieniło zdania. Składający petycję uważa, że 
obywatele UE nie są traktowani w równy sposób oraz że stanowi to naruszenie prawa 
europejskiego.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 25 marca 2011 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 6 września 2011 r.

Swoboda świadczenia usług zagwarantowana w art. 56 TFUE jest jedną z podstawowych 
zasad Unii Europejskiej. Prawo do swobodnego świadczenia usług obejmuje prawo 
usługobiorców do skorzystania z tych usług w innym państwie członkowskim na tych samych 
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zasadach co obywatele lub mieszkańcy danego państwa członkowskiego.

Komisja przeanalizowała przedmiotową petycję i pragnie zaznaczyć, że dyskryminacja 
usługobiorców ze względu na ich przynależność państwową lub miejsce zamieszkania jest 
szczególnie zabroniona na mocy art. 20 dyrektywy 2006/123/WE w sprawie usług na rynku 
wewnętrznym („dyrektywy usługowej”). Dyrektywa usługowa, która weszła w życie w 
grudniu 2006 r., miała zostać wdrożona przez państwa członkowskie najpóźniej do dnia 28 
grudnia 2009 r. 

Postępowanie usługodawcy należy przeanalizować na mocy art. 20 ust. 2 dyrektywy 
usługowej. W artykule tym wymaga się od państw członkowskich dopilnowania, by ogólne 
warunki dostępu do usługi, udostępnione przez usługodawcę ogółowi ludności, nie zawierały 
dyskryminacyjnych postanowień dotyczących przynależności państwowej lub miejsca 
zamieszkania usługobiorcy. Wyjaśnia się w nim także, że usługodawcy mogą stosować 
różnice w warunkach dostępu do ich usług, jeśli jest to „bezpośrednio uzasadnione 
obiektywnymi kryteriami” (w takim przypadku różne traktowanie rzeczywiście nie stanowi 
dyskryminacji). 

Jak wspomniano wcześniej, dyrektywa usługowa miała zostać wdrożona przez państwa 
członkowskie najpóźniej do dnia 28 grudnia 2009 r. Po transpozycji art. 20 ust. 2 dyrektywy 
usługowej do porządków prawnych państw członkowskich to odpowiednie władze krajowe 
mają obowiązek zapewnić zgodność postępowania osób prywatnych z ustanowioną w tym 
przepisie zasadą niedyskryminacji.

Jednak władze austriackie nie wprowadziły dyrektywy usługowej do swojego krajowego 
porządku prawnego w wyznaczonym terminie. Projekt ustawy horyzontalnej wdrażającej 
dyrektywę usługową, której art. 23 transponowałby do austriackiego porządku prawnego art. 
20 ust. 2 dyrektywy usługowej, jest obecnie przyjmowany („Dienstleistungsgesetz - DLG” 
(parlamentarny numer referencyjny: 317 d.B. (XXIV.GP). Z tego powodu Komisja 
zainicjowała przeciwko Austrii postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego w związku z przekazywaniem niepełnych informacji na temat krajowych 
środków transpozycji.

Wnioski

Na podstawie informacji przekazanych przez składającego petycję odmowa sprzedaży 
abonamentu na usługi telefonii komórkowej obywatelom mieszkającym w innych państwach 
członkowskich wchodzi w zakres art. 20 ust. 2 dyrektywy usługowej i może stanowić 
naruszenie określonej w tym przepisie zasady niedyskryminacji, jeżeli nie jest uzasadniona 
obiektywnymi kryteriami. 

Po transpozycji art. 20 ust. 2 dyrektywy usługowej do porządków prawnych państw 
członkowskich to odpowiednie władze krajowe mają obowiązek zapewnić zgodność 
postępowania osób prywatnych z ustanowioną w tym przepisie zasadą niedyskryminacji. 

Komisja będzie kontynuować postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego w celu zapewnienia jak najszybszego wprowadzenia przepisów art. 20 ust. 2 
dyrektywy usługowej do austriackiego porządku prawnego Austrii, tak aby właściwe władze 
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krajowe mogły je stosować wobec prywatnych usługodawców w Austrii.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 16 marca 2012 r.

Komisja pragnie poinformować Komisję Petycji, że władze austriackie przyjęły właśnie 
ustawę horyzontalną wdrażającą dyrektywę usługową („Dienstleistungsgesetz - DLG" (BGBL 
I, nr. 100/2011 opublikowana w dniu 21 listopada 2011 r.). Artykuł 23 DLG transponuje art. 
20 ust. 2 dyrektywy usługowej do porządku prawnego Austrii. Dostawcy usług, jak np. 
dostawcy usług telekomunikacyjnych, są teraz zobowiązani do dostosowania swoich 
ogólnych warunków dostępu do usługi dla ogółu ludności do tego postanowienia określonego 
w porządku prawnym Austrii. W gestii władz Austrii leży zapewnienie prawidłowego 
egzekwowania art. 23 DLG oraz zgodności z nim warunków dostępu zapewnianych przez 
dostawców usług zarejestrowanych w Austrii.

Komisja nieformalnie skontaktowała się z władzami austriackimi w związku z tą konkretną 
sprawą w celu dopilnowania tego, aby właściwe organy krajowe możliwie szybko 
przeprowadziły ocenę w świetle art. 23 DLG.

Na podstawie informacji przekazanych przez składającego petycję odmowa sprzedaży 
abonamentu na usługi telefonii komórkowej obywatelom mieszkającym w innych państwach 
członkowskich może stanowić naruszenie określonej w wymienionym wyżej przepisie zasady 
niedyskryminacji, jeżeli nie jest uzasadniona obiektywnymi kryteriami.

Do władz austriackich należy obecnie ocena, czy istnieją jakiekolwiek obiektywne przyczyny, 
które mogłyby uzasadniać odmowę podpisania umowy ze względu miejsce zamieszkania w 
tej konkretnej sprawie, oraz zadbanie o to, by odpowiedni usługodawcy respektowali 
postanowienia art. 23 niedawno przyjętej ustawy wdrażającej dyrektywę usługową (DLG). 

Komisja utrzymuje kontakt z władzami austriackimi w celu dopilnowania, aby właściwy 
organ uprawniony do egzekwowania i stosowania art. 23 DLG możliwie szybko zajął się 
sprawą będącą przedmiotem petycji. Ze względu na bardzo niedawne przyjęcie art. 23 DLG 
ustalenie, który właściwy organ jest odpowiedzialny za wyegzekwowanie jego postanowień w 
tym konkretnym przypadku, nie było możliwe.

W międzyczasie, jeżeli składający petycję pragnie zwrócić się bezpośrednio do organów 
austriackich, powinien skontaktować się z „Europäisches Verbraucherzentrum Österreich” 
(Europejskie Centrum Konsumenckie w Austrii) pod adresem info@europakonsument.at.


