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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 873/2008, adresată de Fritz Wissler, de naționalitate germană, privind 
refuzul unei întreprinderi franceze de a furniza produse în Germania

1. Rezumatul petiției

Petiționarul este alergic la bumbac. Cu ajutorul fiicei sale, prin intermediul internetului, acesta 
a găsit și a achiziționat de la un furnizor german cămăși confecționate din microfibră fără 
bumbac care erau de marcă franceză. Pentru o perioadă, a existat o relație între fabricantul 
francez și furnizorul german, însă aceasta s-a rupt. Petiționarul a dorit, prin urmare, să 
comande cămășile sale direct de la întreprinderea din Franța. Întreprinderea l-a informat însă 
că nu mai furnizează marfă în afara Franței. Petiționarul se întreabă dacă este în conformitate 
cu piața internă ca o întreprindere franceză să refuze aprovizionarea unui client din Germania, 
având în vedere în plus faptul că acesta a indicat că va suporta costurile suplimentare.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 12 noiembrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 martie 2009

Petiția

Petiționarul, rezident în Germania, a comandat și a plătit cămăși din microfibră pe site-ul de 
internet al unui magazin cu sediul în Franța. I s-a răspuns prin e-mail că întreprinderea nu 
efectuează livrări în afara Franței metropolitane și că ar trebui să furnizeze o adresă din 
Franța. Ulterior, petiționarul a propus să suporte eventualele cheltuieli de livrare, dar nu a 
obținut livrarea cămășilor sale. 
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Petiționarul a depus o petiție la Parlamentul European, întrucât estimează că refuzul de a livra 
cămășile într-un alt stat membru decât cel în care are sediul magazinul și site-ul său de 
internet contravine reglementărilor pieței interne.

Observațiile Comisiei cu privire la petiție

Aplicarea din partea unui operator privat a unor condiții diferențiate, precum refuzul de a 
încheia un contract pe motive legate de naționalitatea sau locul de reședință al destinatarului 
serviciului de distribuție, este de natură a constitui o discriminare. Recenta jurisprudență a 
Curții de Justiție a confirmat într-adevăr o interpretare conform căreia dispozițiile privind 
libertățile fundamentale, precum cele din articolul 49, nu reglementează exclusiv acțiunea 
autorităților publice, ci, de asemenea, se pot aplica reglementărilor de o altă natură adoptate 
de persoanele juridice care vizează reglementarea, într-o manieră colectivă, a muncii salariate, 
a muncii independente și a prestărilor de servicii1. De asemenea, Curtea de Justiție nu a 
stipulat până în prezent în cazul chestiunii referitoare la includerea sub incidența articolului 49 
din Tratatul CE a comportamentelor persoanelor fizice, precum cele descrise de onorabilul 
membru al Parlamentului.

În tot cazul, Comisia nu dispune în prezent de o modalitate de acțiune împotriva unei 
eventuale încălcări a dreptului comunitar din partea persoanelor fizice în temeiul 
competențelor care îi sunt conferite prin intermediul articolului 226 din Tratatul CE în cadrul 
controlului aplicării dreptului comunitar. Acest articol nu permite Comisiei să întreprindă o 
acțiune prin intermediul procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, cu excepția 
cazului statelor membre și exclusiv în cazul în care nu și-au îndeplinit obligațiile față de
dreptul comunitar. Prin urmare, Comisia nu ar putea să întreprindă acțiuni directe împotriva 
companiilor care ar adopta un comportament discriminatoriu. Cu toate acestea, este totuși 
posibil ca petiționarul să sesizeze cazul său judecătorului național, întrucât acesta din urmă 
este responsabil de aplicarea dreptului comunitar. 

Pe de altă parte, Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 
decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne2 interzice, la articolul 20 alineatul 
(2), faptul că prestatorii privați nu prevăd în condițiile lor generale de acces la un serviciu 
condiții discriminatorii pe criterii de naționalitate sau pe criterii privind locul de reședință al
destinatarilor serviciilor. Se precizează că diferențele de tratament nu sunt permise decât cu 
condiția ca prestatorii de servicii să demonstreze că acestea sunt direct justificate prin criterii 
obiective. Cu toate acestea, dispozițiile trebuie încă să fie transpuse de către statele membre în 
ordinele lor juridice naționale, termenul de transpunere fiind fixat pentru data de 28 
decembrie 2009. Prin urmare, petiționarului îi va fi permis, de asemenea, să sesizeze 
judecătorul național pentru ca acesta să garanteze respectarea acestor dispoziții.

Concluzie

Având în vedere cele menționate mai sus, Comisia nu este, prin urmare, în măsură să ia în 
considerare o procedură privind încălcarea dreptului comunitar în conformitate cu articolul 
226 din Tratatul CE. 

                                               
1 A se vedea mai ales hotărârea din 11 decembrie 2007, cauza C-438/05, punctele 33 și 34. 
2 JO L 376, 27.12.2006, pp. 36-68.
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