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Θέμα: Αναφορά 873/2008, του Fritz Wissler, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
άρνηση γαλλικής επιχείρησης να προμηθεύσει αγαθά στη Γερμανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι αλλεργικός στο βαμβάκι. Με τη βοήθεια της κόρης του και ενός γερμανού 
προμηθευτή βρήκε στο Διαδίκτυο και αγόρασε από μια γαλλική εταιρεία πουκάμισα από 
μικροΐνες χωρίς βαμβάκι. Για ένα διάστημα υπήρχε μια σχέση μεταξύ του γάλλου 
κατασκευαστή και του γερμανού προμηθευτή, αλλά αυτή διακόπηκε. Ο αναφέρων θέλησε 
τότε να παραγγείλει τα πουκάμισα απευθείας από τη γαλλική εταιρεία. Εντούτοις, η εταιρεία 
τον πληροφόρησε ότι δεν προμηθεύει αγαθά εκτός Γαλλίας. Ο αναφέρων διερωτάται κατά 
πόσον συνάδει με την εσωτερική αγορά να αρνείται μια γαλλική εταιρεία να προμηθεύσει 
πελάτη στη Γερμανία, λαμβάνοντας υπόψη επίσης ότι ο πελάτης είχε γνωστοποιήσει την 
πρόθεσή του να επιβαρυνθεί ο ίδιος με το επιπλέον κόστος.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Νοεμβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

Η αναφορά

Ο αναφέρων, ο οποίος διαμένει στη Γερμανία, παρήγγειλε από τον δικτυακό τόπο 
καταστήματος με έδρα στη Γαλλία πουκάμισα από μικροϊνες, τα οποία και πλήρωσε. Στην 
απάντηση που έλαβε μέσω του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου, η εταιρεία τον ενημέρωνε 
ότι δεν πραγματοποιούσε διανομές εκτός μητροπολιτικής Γαλλίας και ότι έπρεπε να δηλώσει 
μια διεύθυνση στη Γαλλία. Στη συνέχεια, ο αναφέρων πρότεινε να επιβαρυνθεί με τα έξοδα 
αποστολής, χωρίς εντούτοις να επιτύχει τη διανομή των πουκαμίσων του.
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Ο αναφέρων κατέθεσε αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι εκτιμά ότι η 
συγκεκριμένη άρνηση διανομής των πουκαμίσων σε κράτος μέλος διαφορετικό από αυτό στο 
οποίο βρίσκεται η έδρα του καταστήματος και του δικτυακού τόπου αντιβαίνει στους κανόνες 
της εσωτερικής αγοράς.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής στους ισχυρισμούς του αναφέροντα

Η εφαρμογή, από ιδιωτικό φορέα διαφορετικών προϋποθέσεων, ή ακόμα και η άρνηση 
σύναψης σύμβασης για λόγους που συνδέονται με την εθνικότητα ή με τον τόπο κατοικίας 
του αποδέκτη της υπηρεσίας διανομής μπορεί να αποτελέσει διάκριση. Η πρόσφατη 
νομολογία του Δικαστηρίου επιβεβαίωσε πράγματι μια ερμηνεία, σύμφωνα με την οποία οι 
διατάξεις που αφορούν τις θεμελιώδεις ελευθερίες, όπως το άρθρο 49, δεν διέπουν μόνον τη 
δράση των δημόσιων αρχών αλλά μπορούν εξίσου να εφαρμοστούν και σε άλλης φύσεως 
κανόνες που εκδίδονται από ιδιώτες και που ρυθμίζουν συλλογικώς τη μισθωτή και τη μη 
μισθωτή εργασία, καθώς και τις παροχές υπηρεσιών1. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, το Δικαστήριο 
δεν έχει αποφανθεί σχετικά με το ζήτημα του κατά πόσον οι ιδιωτικές συμπεριφορές, όπως 
περιγράφονται από τον αξιότιμο βουλευτή, εμπίπτουν ή μη στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 
49 ΕΚ.

Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή δεν διαθέτει μέχρι σήμερα μέσο δράσης έναντι ενδεχόμενης
παραβίασης της κοινοτικής νομοθεσίας από ιδιώτες βάσει των εξουσιών που της εκχωρούνται 
από το άρθρο 226 της Συνθήκης ΕΚ στο πλαίσιο του ελέγχου της εφαρμογής της κοινοτικής 
νομοθεσίας. Το συγκεκριμένο άρθρο επιτρέπει στην Επιτροπή να αναλαμβάνει δράση μέσω 
της διαδικασίας επί παραβάσει μόνο κατά των κρατών μελών και μόνο σε περιπτώσεις
παράβασης των υποχρεώσεών τους έναντι του κοινοτικού δικαίου. Η Επιτροπή, επομένως,
δεν θα μπορούσε να αναλάβει απευθείας δράση κατά των επιχειρήσεων που θα υιοθετούσαν 
συμπεριφορά που εισάγει διακρίσεις. Εξακολουθεί πάντως να υπάρχει η δυνατότητα για τον
αναφέροντα να προσφύγει ενδεχομένως στις εθνικές δικαστικές αρχές, αφού οι τελευταίες
είναι επιφορτισμένες με την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας. 

Εξάλλου, η οδηγία 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά2

απαγορεύει, στο άρθρο 20, παράγραφος 2 αυτής, στους ιδιωτικούς παρόχους υπηρεσιών να 
προβλέπουν γενικές προϋποθέσεις πρόσβασης σε μια υπηρεσία οι οποίες εισάγουν διακρίσεις 
λόγω της ιθαγένειας ή του τόπου κατοικίας του αποδέκτη των υπηρεσιών. Διευκρινίζεται ότι 
οι διαφορές στη μεταχείριση επιτρέπονται μόνο εφόσον οι πάροχοι υπηρεσιών αποδείξουν ότι 
αυτές δικαιολογούνται άμεσα από αντικειμενικά κριτήρια. Ωστόσο, οι εν λόγω διατάξεις 
πρέπει να μεταφερθούν από τα κράτη μέλη στις αντίστοιχες εθνικές έννομες τάξεις τους, ενώ 
η προθεσμία μεταφοράς έχει οριστεί στις 28 Δεκεμβρίου 2009. Ο αναφέρων θα έχει και τότε
τη δυνατότητα να προσφύγει στις εθνικές δικαστικές αρχές, προκειμένου να διασφαλίσει την 
τήρηση αυτών των διατάξεων. 

Συμπέρασμα

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή δεν μπορεί, ως εκ τούτου, να εξετάσει το ενδεχόμενο 
κίνησης διαδικασίας επί παραβάσει σύμφωνα με το άρθρο 226 της Συνθήκης ΕΚ.

                                               
1 Βλ. κυρίως απόφαση της 11ης Δεκεμβρίου 2007, Υπόθεση C-438/05, σημεία 33 και 34. 
2 ΕΕ L 376 της 27.12.2006,  σ. 36-68.


