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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 873/2008, imressqa minn Fritz Wissler, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, dwar ir-rifjut minn negozju Franċiż biex iforni prodotti lejn il-
Ġermanja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa  allerġiku għall-qoton. Bl-għajnuna ta’ bintu, permezz l-Internet, sab u 
xtara mingħand fornitur Ġermaniż qomos magħmulin minn mikrofibra mingħajr qoton 
magħmulin minn ditta Franċiża. Għal perjodu ta’ żmien, kienet teżisti relazzjoni bejn il-
produttur Franċiż u l-fornitur Ġermaniż, iżda din spiċċat. Għalhekk il-petizzjonant xtaq jordna 
l-qomos tiegħu direttament min-negozju fi Franza. Madankollu, in-negozju infurmah li ma 
jfornix merkanzija ’l barra minn Franza. Il-petizzjonant jiddubita jekk dan huwiex konformi 
mas-suq intern, li negozju Franċiż jirrifjuta li jforni lil klijent fil-Ġermanja, meta wieħed 
iżomm f’moħħu li l-klijent kien indika li huwa kien se jħallas l-ispejjeż żejda involuti. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-12 ta’ Novembru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Marzu 2009.

Il-petizzjoni

Il-petizzjonant, li joqgħod il-Ġermanja, ordna u xtara, permezz ta’ sit tal-web ta’ negozju 
stabbilit fi Franza, qomos magħmulin mill-mikrofibra. Huwa rċieva risposta bl-email li n-
negozju ma jfornix merkanzija ’l barra minn Franza u li huwa kellu jipprovdi indirizz fi 
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Franza. Għaldaqstant il-petizzjonant ippropona li jħallas hu stess l-ispejjeż kollha tal-kunsinna 
iżda dawn il-qomos qatt ma waslulu.

Il-petizzjonant ressaq petizzjoni quddiem il-Parlament Ewropew għaliex huwa jħoss li dan ir-
rifjut li l-qomos jiġu fornuti fi Stat Membru ieħor li mhux dak li fih huma stabbiliti n-negozju 
u s-sit tal-web tiegħu huwa kuntrarju għar-regoli tas-suq intern.

Osservazzjonijiet tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Meta operatur privat japplika kundizzjonijiet divrenzjati, fosthom dik li jirrifjuta li jipprovdi 
s-servizzi tiegħu, minħabba raġunijiet marbuta man-nazzjonalità jew mal-post ta’ residenza 
tar-riċevitur, din min-natura tagħha tista’ tikkostitwixxi diskriminazzjoni. Il-każistika reċenti 
tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-fatt ikkonfermat interpretazzjoni skont liema xi dispożizzjonijiet 
relatati mal-libertajiet fundamentali, bħall-Artikolu 49, ma jirregolawx biss l-azzjonijiet 
meħuda minn awtoritajiet pubbliċi iżda jistgħu japplikaw ukoll għar-regolamenti ta’ natura 
oħra adottati minn persuni privati li jirregolaw, b’mod kollettiv, ix-xogħol tal-impjegati, ix-
xogħol ta’ min jaħdem għal rasu u l-provvista ta’ servizzi1. Madankollu, il-Qorti tal-Ġustizzja 
sa issa għadha ma ddeċidietx dwar il-kwistjoni jekk l-azzjoni privata hekk kif spjegata mill-
Onorevoli Parlamentari taqax jew le fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-Artikolu 49 tal-KE.

F’kull każ, il-Kummissjoni attwalment ma għandhiex mezzi biex tieħu azzjoni fir-rigward ta’ 
ksur eventwali tal-liġi Komunitarja minn persuni privati abbażi tal-poteri mogħtija lilha mill-
Artikolu 226 tat-Trattat tal-KE fl-ambitu tal-kontroll tal-applikazzjoni tal-liġi Komunitarja. 
Dan l-Artikolu jippermetti lill-Kummissjoni tmexxi proċedura ta’ ksur kontra l-Istati Membri 
unikament meta dawn jonqsu mill-obbligi taghħom fir-rigward tal-liġi Komunitarja. 
Għaldaqstant hija ma tistax tipproċedi direttament kontra l-impriżi li jadottaw imġiba 
diskriminatorja. Madankollu l-petizzjonant dejjem jista’ jressaq il-każ quddiem il-qorti 
nazzjonali, billi din hija inkarigata li tapplika l-liġi Komunitarja. 

Barra minn hekk, id-Direttiva 2006/123/KE dwar is-servizzi fis-suq intern2 fl-Artikolu 20(2) 
tipprojbixxi li fil-kundizzjonijiet ġenerali tagħhom tal-aċċess għal servizz, fornituri privati
jistipulaw kundizzjonijiet diskriminatorji relatati man-nazzjonalità jew il-post ta’ residenza 
tar-riċevituri ta’ servizzi. Hemm spjegat ukoll li mhumiex permessi differenzi fit-trattament,
għajr f’kundizzjonijiet fejn il-fornituri tas-servizzi juru li dawn huma ġustifikati direttament 
minn kriterji oġġettivi. Dawn id-dispożizzjonijiet għad irid jiġu trasposti mill-Istati Membri 
fis-sistema nazzjonali ġuridika tagħhom, u d-data għal din it-traspożizzjoni hija stabbilita 
għat-28 ta’ Diċembru 2009. Għalhekk il-petizzjonant ikun jista’ wkoll iressaq il-każ quddiem 
il-qorti nazzjonali biex din tiżgura li dawn id-dispożizzjonijiet ikunu rispettati. 

Konklużjoni

Abbażi ta’ dak imsemmi hawn fuq, il-Kummissjoni għaldaqstant mhijiex f’pożizzjoni li tibda 
proċedura ta’ ksur skont l-Artikolu 226 tat-Trattat tal-KE.

                                               
1 Ara b’mod partikolari s-sentenza tal-11 ta’ Diċembru 2007, Kawża C-438/05, punti 33 u 34. 
2 ĠU L 376 tas-27.12.2006, p 36-68


