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Temats: Lūgumraksts Nr. 873/2008, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Fritz Wissler, 
par Francijas uzņēmuma atteikšanos piegādāt preces uz Vāciju

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējam ir alerģija pret kokvilnu. Ar meitas starpniecību viņš internetā 
atrada un nopirka no Vācijas piegādātāja kreklus, kas izgatavoti no mikrošķiedras, kurā nav 
izmantota kokvilna, un kam bija Francijas prečzīme. Tai laikā starp Francijas ražotāju un 
Vācijas piegādātāju pastāvēja lietišķas attiecības, kuras vēlāk izjuka. Tāpēc lūgumraksta 
iesniedzējs vēlējās pasūtīt sev kreklus no Francijas uzņēmuma tieši. Taču uzņēmums 
informēja, ka nepiegādā preces ārpus Francijas. Lūgumraksta iesniedzējs vēlas zināt, vai 
iekšējā tirgus noteikumi ļauj Francijas uzņēmumam atteikties piegādāt preces klientam 
Vācijā, jo īpaši ņemot vērā, ka klients ir apliecinājis gatavību segt papildu izdevumus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 12. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. martā

„Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs, kas dzīvo Vācijā, kāda Francijā reģistrēta veikala interneta mājas 
lapā pasūtīja mikrošķiedras kreklus un samaksāja par tiem. Elektroniskā pasta vēstulē viņam 
atbildēja, ka uzņēmums neveic piegādi ārpus Francijas kontinentālās daļas un ka viņam ir 
jānorāda adrese Francijā. Pēc tam lūgumraksta iesniedzējs piedāvāja segt iespējamos piegādes 
izdevumus, tomēr nesaņēma kreklu sūtījumus.
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Lūgumraksta iesniedzējs iesniedza Eiropas Parlamentam lūgumrakstu, jo viņš uzskata, ka šis 
atteikums piegādāt kreklus citā dalībvalstī nekā tā, kurā ir reģistrēts uzņēmums un tā interneta 
mājas lapa, ir pretrunā ar iekšējā tirgus noteikumiem.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Tas, ka privāts uzņēmējs piemēro atšķirīgus noteikumus vai pat atteikumu slēgt līgumu tādu 
iemeslu dēļ, kas saistīti ar piegādes pakalpojuma saņēmēja valstspiederību vai dzīvesvietu, ir 
uzskatāms par diskrimināciju. Eiropas Kopienu Tiesas nesenā judikatūra ir apstiprinājusi 
interpretāciju, saskaņā ar kuru noteikumi par pamatbrīvībām, tādi kā 49. pants, nenosaka 
vienīgi valsts iestāžu darbību, bet var tikt piemēroti arī cita veida noteikumiem, kurus ir
pieņēmušas privātpersonas un kuru mērķis ir kolektīvā veidā regulēt darba ņēmēju un
pašnodarbināto personu darbu un pakalpojumu sniegšanu.1 Tomēr Tiesa līdz šim nav 
izteikusies par to, vai tāda privāta rīcība kā tā, ko aprakstījis godātais Eiropas Parlamenta 
deputāts, attiecas uz EK līguma 49. panta darbības jomu.

Jebkādā gadījumā Komisijai, pamatojoties uz pilnvarām, ko tai piešķir EK līguma 226. pants 
Kopienas tiesību aktu piemērošanas kontroles jomā, pašlaik nav rīcības līdzekļu attiecībā pret 
privātpersonu iespējamu Kopienas tiesību pārkāpumu. Šis pants ļauj Komisijai uzsākt 
pienākumu neizpildes procedūru vienīgi pret dalībvalstīm un tikai tādā gadījumā, ja tās nav 
izpildījušas savus pienākumus pret Kopienas tiesībām. Komisija nevarētu tieši vērsties pret 
uzņēmumiem, kas rīkotos diskriminējoši. Tomēr, ja nepieciešams, lūgumraksta iesniedzējam 
joprojām ir iespējams vērsties valsts tiesā, jo tās pienākums ir piemērot Kopienas tiesību 
aktus.

Turklāt Direktīvas 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū2 20. panta 2. punktā ir 
aizliegts privātiem pakalpojumu sniedzējiem vispārīgajos nosacījumos piekļuvē 
pakalpojumiem noteikt diskriminējošus noteikumus, kas saistīti ar pakalpojumu saņēmēja 
valstspiederību vai dzīvesvietu. Ir precizēts, ka atšķirības nosacījumos ir atļautas vienīgi tad, 
ja pakalpojumu sniedzējs pierāda, ka tās tieši pamato objektīvi kritēriji. Tomēr dalībvalstīm 
šie noteikumi vēl ir jātransponē savā valsts tiesību sistēmā, un transponēšanas termiņš ir 
2009. gada 28. decembris. Pēc tam lūgumraksta iesniedzējam arī būs iespējams vērsties valsts 
tiesā, lai tā nodrošinātu šo noteikumu ievērošanu.

Secinājums

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija nevar uzsākt pienākumu neizpildes procedūru saskaņā 
ar EK līguma 226. pantu.”

                                               
1 Skat. jo īpaši 2007. gada 11. decembra sprieduma lietā C-438/05 33. un 34. punktu. 
2 OV L 376 27.12.2006., 36.–68. lpp.


