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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 716/2005 złożona przez Thorstena Alta (Niemcy), w sprawie łamania przepisów 
rządzących swobodnym przepływem osób i usług w Unii Europejskiej

1. Streszczenie petycji

Składający petycję skarży się na dyskryminowanie brytyjskiego przedsiębiorstwa IT, którego 
jest dyrektorem i które pragnie otworzyć oddział w Niemczech. Wskazuje on na to, że sąd 
okręgowy w Rottweil odrzucił jego wniosek o zarejestrowanie oddziału, twierdząc, że nie 
dostarczono wszystkich potrzebnych informacji. Zdaniem składającego petycję stanowi to 
naruszenie prawodawstwa UE dotyczącego swobodnego przepływu osób i usług oraz 
swobody przedsiębiorczości, a także prawodawstwa określającego zasady działalności 
przedsiębiorstw posiadających wiele oddziałów.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 23 listopada 2005 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 3 lipca 2006 r.

Kontekst/Streszczenie faktów/Przebieg sprawy
Składający petycję, Thorsten Alt jest prezesem zarządu firmy komputerowej TerraX—
Computer International Ltd., która jest spółką z ograniczona odpowiedzialnością , założoną i 
zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii. W statucie firmy jej przedmiot działalności nie jest 
ograniczony do konkretnego rodzaju usług czy konkretnego sektora, lecz ogólnie określony 
mianem działalności handlowej. Po otwarciu oddziału firmy w Badenii-Wirtembergii 
(Niemcy) z zamiarem świadczenia usług internetowych, składający petycję złożył podanie w 
imieniu TerraX-computer o zarejestrowanie firmy w rejestrze handlowym Niemiec. 
Niemniej jednak z kilku powodów podanie zostało odrzucone.
Aby zostać zarejestrowanym w rejestrze handlowym, przedsiębiorstwo TerraX-computer 

zostało m.in., poproszone o dostarczenie dowodów świadczących o posiadaniu zgody na 
prowadzenie działalności usługowej na terenie Niemiec, z uwzględnieniem zgody 
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przewidzianej w prawie ochrony zwierząt czy też prawie dotyczącym materiałów 
wybuchowych. Uznano to za konieczne, ponieważ przedmiot działalności oddziału głównego 
mieszczącego się w UK nie ogranicza się do specyficznego rodzaju działalności, ale pokrywa 
wszelki rodzaj działalności. Przedmiot działalności oddziału w Niemczech niekoniecznie 
musiałby pokrywać się z przedmiotem działalności głównego oddziału, a zatem niekoniecznie 
ograniczałby się do usług internetowych. 

Skarga
Składający petycję twierdzi, że postawiony przez władze niemieckie wymóg dostarczenia 
dowodów świadczących o uzyskaniu zgody wymaganej na świadczenie wszelkich usług w 
Niemczech narusza zarówno niemieckie jak i europejskie prawo. Wyjaśnia on, że niemiecki 
Federalny Trybunał Sprawiedliwości (BGH) lub inne wyższe sądownictwo w Niemczech 
wydało postanowienie w związku ze sprawą. 

Uwagi Komisji do argumentacji zawartej w petycji oraz wnioski
Wymóg dostarczenia dowodów uzyskanej zgody potrzebnej do prowadzenia działalności 
usługowej w Niemczech w przypadku, gdy świadczący usługi pragnie prowadzić jedynie 
usługi internetowe i w związku z tym chce zarejestrować firmę w rejestrze handlowym, 
mógłby stanowić ograniczenie swobodnej przedsiębiorczości. Jednak zgodnie z art. 226 WE 
Komisja Europejska może wszcząć postępowanie przeciw państwu członkowskiemu jedynie 
w przypadku, gdy jest w stanie udowodnić, że przepisy lub praktyka administracyjna, które 
do pewnego stopnia są powszechnie i konsekwentnie stosowanie, naruszają prawo 
wspólnotowe (zob. sprawa C-287/03 Komisja przeciwko Belgii; sprawa C-387/99 Komisja 
przeciwko Niemcom; sprawa C-494/01 Komisja przeciwko Irlandii). Prawdopodobnie 
rzeczona sprawa nie musi być równoznaczna ze spełnieniem obowiązków zgodnie z art. 226 
WE, ponieważ składający petycję wyjaśnia, że niemiecki Federalny Trybunał 
Sprawiedliwości czy też inne wyższe sądownictwo niemieckie podjęło już decyzję, że 
wymogi, o których mowa nie mogą zostać narzucone przedsiębiorstwom z innych państw 
członkowskich. A zatem składający petycje mógłby dochodzić swych roszczeń w niemieckim 
sadzie.

Ponieważ jednak składający petycję oraz sąd niemiecki polegają na różnych decyzjach 
wydanych przez sąd, Komisja Europejska dokładniej rozpatrzy sprawę.


