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Tárgy: Fritz Wissler német állampolgár által benyújtott 873/2008 számú petíció 
termékek Németországba szállításának egy francia vállalkozás általi 
elutasításáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója allergiás a pamutra. Lánya segítségével az interneten megtalálta egy 
francia márka pamutmentes mikroszálakból készült ingeit és egy német szállítótól 
megvásárolta azokat. Egy bizonyos ideig fennállt a kapcsolat a francia gyártó és a német 
szállító között, ez azonban később megszakadt. A petíció benyújtója ezért közvetlenül kívánta 
megrendelni az ingeket a franciaországi vállalkozástól. A vállalkozás azonban arról 
tájékoztatta, hogy Franciaországon kívülre nem szállít árut. A petíció benyújtója az iránt 
érdeklődik, hogy összhangban áll-e a belső piaccal az, ha egy francia vállalkozás 
visszautasítja a szállítást egy németországi fogyasztó számára, figyelemmel arra, hogy a 
fogyasztó jelezte, hogy vállalja a pluszköltségek viselését.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. november 12. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése alapján) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. március 20.

A petíció
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A petíció benyújtója, aki Németországban él, egy franciaországi székhelyű üzlet internetes 
oldalán rendelt meg és fizetett ki mikroszálas ingeket. E-mailen azt a választ kapta, hogy a 
vállalat nem szállít Franciaország európai területén kívülre, és franciaországi címmel kellene 
rendelkeznie. A petíció benyújtója ezt követően felajánlotta, hogy az esetleges szállítási 
költségeket vállalja, de nem kapta meg az ingeit.

Petíciót nyújtott be az Európai Parlamenthez, mert úgy véli, hogy az ingek kiszállításának 
megtagadása az áruház telephelyétől és internetes honlapjától eltérő tagállamba ellentétes a 
belső piaci szabályokkal.

A Bizottság petícióhoz kapcsolódó észrevételei

Különböző feltételek alkalmazása egy magánszférabeli piaci szereplő részéről, pontosabban a 
szerződéskötés megtagadása a szolgáltatás címzettjének állampolgárságával vagy tartózkodási 
helyével összefüggésben, jellegénél fogva megkülönböztetést teremt. A Bíróság legutóbbi 
joggyakorlata megerősítette azt az értelmezést, mely szerint az alapvető jogokra vonatkozó 
rendelkezések – így a 49. cikk – nem csupán a hatóságok működésére vonatkoznak, hanem 
magánszemélyek által elfogadott egyéb olyan szabályokra is, amelyek együttes rendszerben
kívánják szabályozni az alkalmazotti munkát, a vállalkozói munkát és a szolgáltatásnyújtást1. 
Ugyanakkor a Bíróság még nem foglalt állást arról a kérdésről, hogy a magánszemélyek azon 
viselkedése, mint amilyet a tisztelt képviselő is leír, az EKSz. 49. cikkének hatálya alá 
tartozik-e.

Mindenesetre a Bizottság jelenleg nem rendelkezik eszközökkel ahhoz, hogy fellépjen a 
közösségi jog magánszemélyek általi megsértésének eseteiben az EK-Szerződés 226. 
cikkében reá ruházott hatáskörök alapján, a közösségi jog alkalmazásának ellenőrzése 
keretében. E cikk alapján a Bizottság csupán a tagállamok ellen indíthat mulasztás miatt
eljárást, és csak akkor, ha a közösségi jogra vonatkozó kötelezettségeiket nem teljesítették. 
Tehát nem folytathat közvetlenül eljárást olyan vállalatok ellen, amelyek esetleg 
megkülönböztető magatartással élnek. Ugyanakkor a petíció benyújtója természetesen az 
adott esetben a nemzeti bírósághoz fordulhat, mivel ez utóbbi feladata a közösségi jog 
alkalmazása.

Egyébként a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv2 20. cikkének (2) 
bekezdése tiltja, hogy a magánszolgáltatók egy szolgáltatáshoz való hozzáférésre vonatkozó 
általános feltételeikben a szolgáltatások címzettjeinek állampolgárságán vagy lakóhelyén 
alapuló megkülönböztető feltételeket kössenek ki. Meghatározza azt is, hogy a különböző 
bánásmód csak azzal a feltétellel megengedett, ha a szolgáltató bizonyítja, hogy azt objektív 
feltételek közvetlenül indokolják. E rendelkezéseket ugyanakkor a tagállamoknak még át kell 
ültetniük saját nemzeti jogrendjükbe, ennek határideje 2009. december 28. A petíció 
benyújtója tehát a nemzeti bírósághoz fordulhat majd e rendelkezések betartásának ügyében.

Következtetés

                                               
1 Lásd a C-438/05 ügyben hozott 2007. december 11-i ítélet 33. és 34. pontját.
2 HL L 376., 2006.12.27., 36-68.o.
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A fentiekre tekintettel a Bizottság tehát nem indíthat szabálysértési eljárást az EK-Szerződés 
226. cikke alapján.


