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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 0873/2008, Fritz Wissler, Saksan kansalainen, ranskalaisyrityksen 
kieltäytymisestä tuotteiden toimittamisesta Saksaan

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä on allerginen puuvillalle. Hänen onnistui tyttärensä ja saksalaisen 
yrityksen avustuksella löytää Internetin kautta ranskalaismerkkisiä puuvillattomasta 
mikrokuidusta valmistettuja paitoja. Ranskalaisen valmistajan ja saksalaisen toimittajan 
liikesuhde päättyi jonkin ajan kuluttua, jolloin vetoomuksen esittäjä halusi tilata paitansa 
suoraan ranskalaisyritykseltä. Yritys kuitenkin ilmoitti hänelle, ettei se toimita tuotteitaan 
Ranskan ulkopuolelle. Vetoomuksen esittäjä haluaa tietää, rikkooko ranskalaisyritys 
sisämarkkinasääntöjä kieltäytyessään toimittamasta tavaraa asiakkaalle Saksaan, kun otetaan 
lisäksi huomioon, että asiakas oli ilmoittanut maksavansa tästä aiheutuvat ylimääräiset 
kustannukset.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 12. marraskuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 20. maaliskuuta 2009

Vetoomus

Vetoomuksen esittäjä, joka asuu Saksassa, oli tilannut ja maksanut Ranskassa sijaitsevan 
yrityksen Internet-sivuston kautta mikrokuitukankaasta valmistettuja paitoja. Hän sai 
sähköpostitse vastauksen, että yritys ei toimittanut tuotteita Ranskan ulkopuolelle ja että 
hänen olisi annettava Ranskassa oleva osoite. Vetoomuksen esittäjä tarjoutui tällöin 
maksamaan mahdolliset toimituskulut, mutta tästä huolimatta paitoja ei toimitettu hänelle.
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Vetoomuksen esittäjä jätti vetoomuksen Euroopan parlamentille, sillä hänen mielestään 
kieltäytyminen toimittamasta paitoja toiseen jäsenvaltioon kuin missä kauppa ja Internet-
sivusto sijaitsevat on sisämarkkinoiden sääntöjen vastaista.

Vetoomusta koskevat komission huomiot

Yksityisen toimijan soveltaessa erilaisia ehtoja tai jopa kieltäytyessä toimittamasta tavaraa 
syistä, jotka liittyvät vastaanottajan kansallisuuteen tai asuinpaikkaan, voi hyvinkin olla kyse 
syrjinnästä. Euroopan yhteisöjen viimeaikaisessa oikeuskäytännössä on itse asiassa 
vahvistettu tulkintaa, jonka mukaisesti perusoikeuksia koskevia säännöksiä, kuten 49 artiklaa, 
ei sovelleta ainoastaan viranomaisten toimintaan, vaan myös muunlaisiin oikeussäännöksiin, 
joiden tarkoituksena on säännellä kollektiivisesti palkkatyötä, itsenäistä 
ammatinharjoittamista ja palvelujen tarjoamista1. Yhteisöjen tuomioistuin ei ole kuitenkaan 
tähän mennessä ottanut kantaa siihen, kuuluvatko vetoomuksen esittäjän kuvaileman kaltaiset 
yksityiset toimintatavat EY:n perustamissopimuksen 49 artiklan soveltamisalaan.

Joka tapauksessa komissiolla ei toistaiseksi ole EY:n perustamissopimuksen 226 artiklan sille 
antamien yhteisön oikeuden soveltamisen valvontaan liittyvien valtuuksien perusteella 
keinoja puuttua siihen, jos yksityishenkilöt rikkovat yhteisön oikeutta. Kyseinen artikla antaa 
komissiolle mahdollisuuden käynnistää rikkomismenettelyn ainoastaan jäsenvaltioita vastaan 
ja ainoastaan silloin, jos jäsenvaltio on jättänyt täyttämättä sille yhteisön oikeuden mukaan 
kuuluvan velvollisuuden. Komissio ei siis voi haastaa suoraan oikeuteen yrityksiä, jotka 
mahdollisesti syyllistyvät syrjivään toimintaan. Tästä huolimatta vetoomuksen esittäjällä on 
kuitenkin tarvittaessa mahdollisuus saattaa asia ratkaistavaksi kansalliseen tuomioistuimeen, 
jonka on sovellettava yhteisön oikeutta. 

Lisäksi palveluista sisämarkkinoilla annetun direktiivin 2006/123/EY 2 20 artiklan 2 kohdassa 
kielletään se, että yksityisen palveluntarjoajan soveltamat palvelun käytön yleiset edellytykset 
sisältävät vastaanottajan kansallisuuteen tai asuinpaikkaan perustuvia syrjiviä ehtoja. Siinä 
tarkennetaan, että erilainen kohtelu on mahdollista vain, jos palveluntarjoajat osoittavat 
palvelun käytön erilaisten edellytysten olevan suoraan perusteltavissa objektiivisin perustein. 
Jäsenvaltioiden on kuitenkin vielä siirrettävä nämä säännökset osaksi kansallista 
lainsäädäntöään määräajaksi asetettuun ajankohtaan 28. joulukuuta 2009 mennessä. Tuolloin 
vetoomuksen esittäjällä on myös mahdollisuus viedä asia kansalliseen tuomioistuimeen sen 
varmistamiseksi, että säännöksiä noudatetaan. 

Päätelmä

Edellä esitetyn perusteella komissio ei voi turvautua EY:n perustamissopimuksen 226 artiklan 
mukaiseen rikkomismenettelyyn.

                                               
1 Ks. etenkin 11. joulukuuta 2001 annettu tuomio asiassa C-438/05, kohta 33 ja 34.
2 EUVL L 376, 27.12.2006, s. 36–68.


