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Dotyczy: Petycji 0873/2008, którą złożył Fritz Wissler (Niemcy), w sprawie odmowy 
francuskich przedsiębiorstw dostarczenia produktów do Niemiec

1. Streszczenie petycji

Składający petycję ma alergię na bawełnę. Z pomocą córki znalazł i zakupił przez Internet 
u niemieckiego dostawcy koszule uszyte z mikrofibry bez dodatku bawełny, wyprodukowane 
przez francuską firmę. Przez jakiś czas producent z Francji współpracował z niemieckim 
dostawcą, lecz współpraca ta została przerwana. Składający petycję wyraził zatem chęć 
zamówienia koszul bezpośrednio u francuskiej firmy. Przedsiębiorstwo poinformowało go 
jednak, że nie dostarcza towarów poza terytorium Francji. Składający petycję zastanawia się, 
czy odmowa ze strony francuskiego przedsiębiorstwa dotycząca dostarczenia towaru do 
konsumenta w Niemczech jest zgodna z zasadami rynku wewnętrznego, zważywszy również 
na to, że klient oświadczył, iż pokryje dodatkowe koszty.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 12 listopada 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

Petycja

Składający petycję, mieszkający w Niemczech, zamówił koszule z mikrofibry i zapłacił za nie
za pośrednictwem strony internetowej sklepu mającego swoją siedzibę we Francji. 
Odpowiedź otrzymał pocztą elektroniczną. Powiadomiono go, że przedsiębiorstwo nie 
organizuje dostaw poza obszar Francji metropolitalnej oraz że powinien podać adres we 
Francji. Następnie składający petycję zaproponował pokrycie kosztów dostawy, lecz nie 
otrzymał koszul.
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Fritz Wissler złożył petycję do Parlamentu Europejskiego, ponieważ uważa odmowę 
dostarczenia koszul do innego państwa członkowskiego niż to, w którym znajduje się siedziba 
sklepu i w którym zarejestrowana jest strona internetowa, za sprzeczną z zasadami rynku 
wewnętrznego.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Stosowanie przez podmiot prywatny zróżnicowanych warunków, czy nawet odmowa 
podpisania umowy przez wzgląd na przynależność państwową lub miejsce zamieszkania 
odbiorcy usługi dystrybucyjnej, może stanowić przykład dyskryminacji. W ostatnim 
orzecznictwie Trybunał Sprawiedliwości rzeczywiście potwierdził wykładnię, według której 
przepisy takie jak art. 49, dotyczące podstawowych swobód, nie tylko regulują działania 
władz publicznych, lecz także mogą mieć zastosowanie do przyjętych przez osoby prywatne 
przepisów innego rodzaju, które służą zbiorowemu uregulowaniu pracy  najemnej, 
działalności wykonywanej na własny rachunek i świadczenia usług1. Trybunał 
Sprawiedliwości jednak do dziś nie wydał orzeczenia w kwestii rozstrzygnięcia, czy 
zachowania podmiotów prywatnych – takie jak opisane przez szanownego posła – wchodzą,
czy nie wchodzą w zakres stosowania art. 49 Traktatu WE.

W każdym razie Komisja nie dysponuje obecnie środkami, które w przypadku ewentualnego 
naruszenia prawa wspólnotowego przez osoby prywatne pozwoliłyby jej na podjęcie działań 
na podstawie uprawnień powierzonych jej na mocy art. 226 Traktatu WE w ramach kontroli 
stosowania prawa wspólnotowego. Artykuł ten pozwala Komisji na wszczęcie postępowania 
w sprawie uchybienia zobowiązaniom jedynie wobec państwa członkowskiego UE i tylko 
w przypadku, gdy uchybienie dotyczy prawa wspólnotowego. Nie mogłaby więc wszcząć 
takiego postępowania bezpośrednio wobec przedsiębiorstw, których działania byłyby
dyskryminujące. Składający petycję ma jednak możliwość złożenia w tej sprawie skargi do 
sądu krajowego, ponieważ to on jest odpowiedzialny za stosowanie prawa wspólnotowego.

Ponadto w dyrektywie 2006/123/WE dotyczącej usług na rynku wewnętrznym2, w art. 20 
ust. 2, zabroniono przewidywania przez usługodawców w ogólnych warunkach dostępu do 
usługi dyskryminacyjnych postanowień dotyczących przynależności państwowej lub miejsca 
zamieszkania usługobiorców. Zaznaczono, że różne traktowanie jest dozwolone jedynie pod 
warunkiem, że usługodawcy wykażą, że jest to bezpośrednio uzasadnione obiektywnymi 
kryteriami. Przepisy te muszą jednak zostać przetransponowane przez państwa członkowskie 
do krajowych porządków prawnych, a termin transpozycji został wyznaczony na dzień
28 grudnia 2009 r. Wtedy więc składający petycję będzie również mógł wnieść sprawę do 
sądu krajowego, aby tenże zagwarantował przestrzeganie przepisów.

Wniosek

Biorąc powyższe pod uwagę, Komisja nie jest w stanie wszcząć postępowania w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zgodnie z art. 226 Traktatu WE.

                                               
1 Zobacz w szczególności wyrok z dnia 11 grudnia 2007 r., sprawa C-438/05, punkt 33 i 34.
2 Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 36–68.


