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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0873/2008 af Fritz Wissler, tysk statsborger, om en fransk 
virksomheds afvisning af at sende produkter til Tyskland

1. Sammendrag

Andragerens søn er allergisk over for bomuld. Gennem sin datter, via internettet, fandt og 
købte han nogle skjorter af bomuldsfrie mikrofibre af et fransk mærke af en leverandør i 
Tyskland. Der eksisterede i et stykke tid en forbindelse mellem den franske fabrikant og den 
tyske leverandør, men den blev afbrudt. Andrageren ville derfor gerne bestille sine skjorter 
direkte fra virksomheden i Frankrig. Virksomheden oplyste ham imidlertid, at den ikke 
leverede varer uden for Frankrig. Andrageren undrer sig over, hvorvidt det er i 
overensstemmelse med det indre marked, at en fransk virksomhed nægter at levere varer til en 
kunde i Tyskland, når man ydermere husker på, at kunden havde anført, at han ville dække de 
ekstra omkostninger.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. november 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. marts 2009.

"Andragendet

Andrageren, som er bosiddende i Tyskland, bestilte og betalte for skjorter i mikrofiber på en 
fransk butiks hjemmeside. Han modtog en e-mail om, at virksomheden ikke leverede uden for 
Frankrigs europæiske område, og at han måtte opgive en adresse i Frankrig. Andrageren 
tilbød derefter at dække eventuelle forsendelsesomkostninger, men kunne ikke få skjorterne 
tilsendt.
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Andrageren har indgivet et andragende til Europa-Parlamentet, eftersom han finder 
afvisningen af at sende skjorter til en anden medlemsstat end den, hvor butikken og dennes 
hjemmeside er etableret, i strid med reglerne for det indre marked.

Kommissionens bemærkninger til andragendet

Hvis en privat erhvervsdrivende anvender forskellige betingelser eller endog nægter at indgå 
en salgs- og serviceaftale begrundet i modtagerens statsborgerskab eller opholdssted, kan det 
betragtes som forskelsbehandling. EF-Domstolens seneste retspraksis har nemlig bekræftet en 
fortolkning, som går ud på, at bestemmelser om grundlæggende frihedsrettigheder, bl.a. i 
artikel 49, ikke alene gælder offentlige myndigheders handlinger, men også kan anvendes på 
andre forskrifter fastsat af privatpersoner med henblik på kollektiv regulering af lønnet 
arbejde, selvstændig erhvervsvirksomhed og tjenesteydelser1. Imidlertid har EF-Domstolen 
hidtil ikke truffet afgørelse om, hvorvidt privates adfærd som den, parlamentsmedlemmet 
beskriver, er omfattet af EF-traktatens artikel 49.

Under alle omstændigheder åbner Kommissionens beføjelser ifølge EF-traktatens artikel 226 
om kontrol med fællesskabsrettens anvendelse til dato ikke mulighed for at gribe ind over for 
privatpersoners eventuelle krænkelse af fællesskabsretten. Ud fra denne artikel kan 
Kommissionen kun indlede en overtrædelsesprocedure mod medlemsstaterne, og udelukkende
hvis de ikke har opfyldt deres forpligtelser i henhold til fællesskabsretten. Den kan således 
ikke anlægge sag direkte mod virksomheder med diskriminerende adfærd. Andrageren har 
dog stadig mulighed for evt. at indbringe sagen for en national domstol, som det jo påhviler at 
håndhæve fællesskabslovgivningen.

Desuden er det ifølge artikel 20, stk. 2, i direktiv 2006/123/EF om tjenesteydelser i det indre 
marked2 forbudt, at private tjenesteydere i deres almindelige betingelser for adgang til en 
tjenesteydelse fastsætter diskriminerende betingelser begrundet i tjenestemodtagerens 
statsborgerskab eller opholdssted. Det påpeges, at forskelsbehandling kun er tilladt, såfremt 
tjenesteyderne beviser, at den er direkte begrundet i objektive kriterier. Disse bestemmelser 
skal dog stadig gennemføres i medlemsstaternes nationale lovgivninger, og 
gennemførelsesfristen er fastsat til 28. december 2009. Andrageren vil derefter også have 
mulighed for at indbringe sagen for en national domstol, der således skal sørge for, at 
bestemmelserne bliver overholdt.

Konklusion

I betragtning af ovenstående kan Kommissionen derfor ikke indlede en 
overtrædelsesprocedure i medfør af EF-traktatens artikel 226."

                                               
1 Se f.eks. dom af 11. december 2007, sag C-438/05, punkt 33 og 34. 
2 EUT L af 27.12.2006, s. 36-68.


