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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1554/2010, adresată de D. R., de cetățenie germană, privind 
discriminarea în legătură cu încheierea unui contract de telefonie mobilă

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, care este de cetățenie germană, s-a mutat recent în Austria pentru că a găsit un 
loc de muncă temporar acolo. El a dorit să încheie un abonament de telefonie mobilă cu o 
societate de telecomunicații austriacă, dar a fost informat că trebuie să fie înregistrat ca 
rezident în Austria timp de cel puțin trei luni înainte de a putea face acest lucru. Motivul 
declarat pentru această măsură a fost faptul că el putea să se ascundă cu ușurință în străinătate 
fără să își plătească factura, ceea ce ar face dificilă recuperarea datoriei de către societate. 
Când petiționarul a arătat că situația lui nu era fundamental diferită de cea a unui cetățean 
austriac, întrucât era înregistrat în Austria și putea aduce atât un contract de muncă, cât și un 
contract de închiriere, societatea și-a păstrat atitudinea. Petiționarul consideră că cetățenii UE 
sunt tratați inegal și că acest lucru încalcă legislația europeană.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 25 martie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 6 septembrie 2011

Libertatea de a presta servicii prevăzută la articolul 56 din TFUE reprezintă unul dintre 
principiile fundamentale ale Uniunii Europene. Dreptul de a exercita libertatea de a presta 
servicii include libertatea beneficiarilor serviciilor de a se deplasa în alt stat membru pentru a 
beneficia de aceste servicii în aceleași condiții ca cetățenii sau rezidenții acelui stat.

Comisia a analizat petiția și ar dori să sublinieze că discriminarea beneficiarilor de servicii pe 
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motive de cetățenie sau domiciliu sunt interzise în mod explicit de articolul 20 din 
Directiva 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieței interne („Directiva privind 
serviciile”). Directiva privind serviciile a intrat în vigoare în decembrie 2006 și trebuia să fie 
pusă în aplicare de statele membre până la 28 decembrie 2009.

Comportamentul furnizorului de servicii ar trebui să fie analizat în conformitate cu 
articolul 20 alineatul (2) din Directiva privind serviciile. Această dispoziție impune statelor 
membre să se asigure că condițiile generale de acces la un serviciu, care sunt puse la 
dispoziția publicului larg de către prestator, nu conțin condiții discriminatorii referitoare la 
cetățenia sau domiciliul beneficiarului. Dispoziția clarifică, de asemenea, faptul că furnizorii 
de servicii pot aplica un tratament diferit în ceea ce privește condițiile generale ale accesului 
la serviciile lor dacă acesta „se bazează direct pe motive obiective” (în acest caz, tratamentul 
diferit nu este de fapt discriminatoriu).

După cum s-a afirmat anterior, termenul pentru punerea în aplicare de către statele membre a 
Directivei privind serviciile a fost 28 decembrie 2009. Ulterior punerii în aplicare a 
articolului 20 alineatul (2) din Directiva privind serviciile în ordinile juridice ale statelor 
membre, este de competența autorităților naționale să asigure conformitatea comportamentului
părților private cu principiul nediscriminării prevăzut de acesta.

Cu toate acestea, autoritățile austriece nu au pus în aplicare Directiva privind serviciile în 
ordinea lor juridică națională până la termenul stabilit. Proiectul de lege orizontală de punere 
în aplicare a Directivei privind serviciile, al cărei articol 23 ar transpune în ordinea juridică 
austriacă articolul 20 alineatul (2) din Directiva privind serviciile, este în prezent în curs de 
adoptare [„Dienstleistungsgesetz-DLG” (referință parlamentară: 317 d.B. (XXIV.GP)]. Din 
acest motiv, Comisia a lansat o procedură privind încălcarea dreptului comunitar împotriva 
Austriei pentru comunicarea incompletă a măsurilor naționale de transpunere.

Concluzii

Pe baza informațiilor furnizate de petiționar, refuzul de a furniza un abonament de telefonie 
mobilă cetățenilor rezidenți în alte state membre se încadrează în domeniul de aplicare a 
articolului 20 alineatul (2) din Directiva privind serviciile și ar putea constitui o încălcare a 
principiului nediscriminării prevăzut în această dispoziție în cazul în care nu este justificată de 
un motiv obiectiv. 

Ulterior punerii în aplicare a articolului 20 alineatul (2) din Directiva privind serviciile în 
ordinile juridice ale statelor membre, este de competența autorităților naționale să asigure 
conformitatea comportamentului părților private cu principiul nediscriminării prevăzut de 
acesta. 

Comisia va continua procedurile privind încălcarea dreptului comunitar pentru a asigura 
aplicarea cât mai curând posibil a articolului 20 alineatul (2) din Directiva privind serviciile în 
ordinea juridică austriacă, astfel încât autoritățile naționale relevante să îl poată aplica 
furnizorilor de servicii privați din Austria.
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4. REV Răspunsul Comisiei, primit la 16 martie 2012

Comisia dorește să informeze Comisia pentru petiții că autoritățile austriece tocmai au adoptat 
legea orizontală de punere în aplicare a Directivei privind serviciile („Dienstleistungsgesetz –
DLG” (BGBL I, nr. 100/2011, publicată la 21 noiembrie 2011). Articolul 23 din DLG pune în 
aplicare articolul 20 alineatul (2) din Directiva privind serviciile în ordinea juridică austriacă. 
Prestatorii de servicii, cum ar fi furnizorii de servicii de telecomunicații, sunt în prezent 
obligați să își adapteze condițiile generale de acces pentru publicul larg în conformitate cu 
această dispoziție prevăzută în ordinea juridică națională austriacă. Este de datoria 
autorităților austriece să se asigure că articolul 23 din DLG este aplicat corect și că condițiile 
de acces ale prestatorilor de servicii stabiliți în Austria sunt conforme cu acesta.

Comisia a contactat, la nivel neoficial, autoritățile austriece cu privire la acest caz specific, 
pentru a se asigura că autoritățile naționale relevante realizează, cât mai curând posibil, o 
evaluare în temeiul articolului 23 din DLG.

Pe baza informațiilor furnizate de petiționar, refuzul de a furniza un abonament de telefonie 
mobilă cetățenilor rezidenți în alte state membre ar putea constitui o încălcare a principiului 
nediscriminării prevăzut în dispoziția națională menționată anterior în cazul în care nu este 
justificată de un motiv obiectiv.

În prezent, autorităților austriece le revine obligația de a evalua dacă există motive obiective 
care ar putea justifica refuzul de a furniza un contract pe criterii legate de locul de reședință în 
acest caz specific și de a se asigura că furnizorii de servicii în cauză respectă articolul 23 din 
legea recent adoptată de punere în aplicare a Directivei privind serviciile (DLG).

Comisia se află în contact cu autoritățile austriece pentru a se asigura că un organism relevant, 
competent pentru aplicarea și verificarea respectării articolului 23 din DLG, se ocupă, cât mai 
curând posibil, de chestiunea invocată în petiție. Din cauza adoptării foarte recente a 
articolului 23 din DLG, nu s-a putut stabili care sunt autoritățile competente responsabile cu 
aplicarea acestuia în cazul de față.

Între timp, în eventualitatea în care petiționarul dorește să contacteze direct autoritățile 
austriece, se recomandă acestuia să contacteze Centrul european al consumatorilor din Austria 
(Europäisches Verbraucherzentrum Österreich), la adresa: info@europakonsument.at.


