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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 873/2008, внесена от Fritz Wissler, с германско гражданство, 
относно отказа на френска фирма да доставя продукти до Германия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е алергичен към памук. С помощта на дъщеря си, през 
Интернет, той е открил и закупил от германски доставчик ризи, изработени от 
микрофибър, без съдържание на памук, които са на френска марка. За определено 
време са съществували отношения между френския производител и германския 
доставчик, но те са били прекратени. Ето защо вносителят на петицията е пожелал да 
поръча ризите си директно от френската фирма. Фирмата обаче го информира, че не 
доставя стоки извън Франция. Вносителят си задава въпрос дали отказът на френската 
фирма да достави стоки до клиент в Германия е в съответствие с вътрешния пазар, като 
се има предвид, че клиентът дори е посочил, че ще поеме допълнителните разходи. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 12 ноември 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 20 март 2009 г.

Петицията

Вносителят на петицията, постоянно пребиваващ в Германия, е поръчал и платил чрез
интернет страницата на магазин във Франция ризи, изработени от микрофибър. По 
електронна поща е получил отговор, че предприятието не извършва доставки извън 
континентална Франция и че той следва да предостави адрес във Франция. След този 
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отговор, вносителят на петицията е предложил да поеме евентуалните разходи по 
доставката, но ризите не са му били доставени.

Вносителят на петицията е внесъл петиция до Европейския парламент, тъй като счита, 
че този отказ за доставка на ризи в държава-членка различна от тази, в която се намира 
магазинът и интернет страницата му, е в противоречие с правилата на вътрешния пазар.

Забележки на Комисията във връзка с петицията

Прилагането на различни условия от частен оператор, дори и отказа за сключване на
договор поради причини, свързани с националността или местопребиваването на
получателя на услугата за доставка, може да представлява дискриминация. В
действителност, новата практика на Съда на ЕО потвърди тълкуване, в съответствие с
което разпоредбите относно основните свободи, като член 49, не определят единствено
действията на публичните органи, а могат също така да се прилагат и за правилата, 
приети от частни лица, които имат за цел да регламентират, колективно, платената
работа, работата на самонаетите лица и предоставените услуги1. При все това, до
момента Съдът на ЕО не е излязъл със становище по въпроса дали поведението на
частни лица, като тези, описани от уважаемия член на ЕП, влизат или не в приложното
поле на член 49 от Договора за ЕО.

При всички положения, понастоящем Комисията не разполага с инструмент по 
отношение на евентуално нарушение на общностното право от частни лица въз основа 
на правомощията, които са й предоставени съгласно член 226 от Договора за ЕО в 
рамките на извършването на контрол във връзка с прилагането на общностното право. 
Този член позволява на Комисията да предприема действия в съответствие с 
процедурата за неизпълнение само срещу самите държави-членки и единствено в 
случаите, когато те не са изпълнили задълженията си във връзка с общностното право. 
Следователно, тя не може да предприема преки действия срещу предприятията, които 
имат дискриминационно поведение. При все това, в конкретния случай е възможно 
вносителят на петицията да се обърне за съдействие към националния съд, тъй като 
последният е задължен да прилага общностното право. 

От друга страна, в Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар2, член 
20, параграф 2 от нея, се забранява частните доставчици на услуги да определят общи 
условия за достъп до услуга при дискриминационни условия, основани на 
националността или местопребиваването на получателите на услугите. Уточнява се, че 
различното третиране е позволено само при условие, че доставчиците на услуги 
покажат, че то е пряко оправдано от обективни критерии. Все още предстои държавите-
членки да въведат тези разпоредби в националното си законодателство, като крайният 
срок за това въвеждане е определен за 28 декември 2009 г. Тогава ще бъде също така
възможно вносителят на петицията да се обърне за съдействие към националния съд, за 
да може той да осигури спазването на тези разпоредби. 

                                               
1 Вж. по-специално Решение от 11 декември 2007 г., дело C-438/05, точки 33 и 34. 
2 ОВ L 376, от 27.12.2006 г., стр. 36-68.
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Заключение

Предвид гореизложеното, Комисията не е в състояние да предвиди процедура за 
нарушение по смисъла на член 226 от Договора за ЕО.


