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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0873/2008, ingiven av Fritz Wissler, tysk medborgare, om ett 
franskt företag som vägrar leverera produkter till Tyskland

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren är allergisk mot bomull. Via sin dotter har han på Internet hittat och köpt 
fransktillverkade skjortor i bomullsfri mikrofiber av en tysk leverantör. Den tyska 
leverantören och den franska tillverkaren hade under en tid en affärsrelation, som senare 
avbröts. Framställaren ville därför beställa sina skjortor direkt från den franska tillverkaren. 
Företaget informerade emellertid honom om att de inte levererade varor utanför Frankrike. 
Framställaren frågar sig om det är förenligt med den inre marknaden att ett franskt företag 
vägrar att leverera varor till en kund i Tyskland, trots att kunden dessutom har angett att han 
är villig att stå för de extra kostnaderna.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 12 november 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 mars 2009.

Framställningen

Framställaren, som är bosatt i Tyskland, har på en webbplats tillhörande en tidning i 
Frankrike beställt och betalat skjortor i mikrofiber. Han har fått svar per e-post att företaget 
inte levererar utanför Frankrike och att han måste lämna en adress i Frankrike. Framställaren 
har därefter erbjudit sig att stå för eventuella leveranskostnader men har ändå inte fått 
skjortorna levererade.
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Framställaren har lämnat in en framställning till Europaparlamentet eftersom han anser att 
vägran att leverera skjortorna till en annan medlemsstat än den där butiken och webbplatsen 
är belägen strider mot reglerna för den inre marknaden.

Kommissionens kommentarer om framställningen

En privat aktörs tillämpning av olika villkor eller till och med vägran att ingå avtal av skäl 
som hänför sig till mottagarens nationalitet eller bosättningsort kan utgöra diskriminering. 
Rättspraxis nyligen från EG-domstolen bekräftade just en tolkning enligt vilken bestämmelser 
om grundläggande friheter, exempelvis artikel 49, inte enbart gäller för offentliga 
myndigheter utan också kan tillämpas på andra slags bestämmelser som antagits av 
privatpersoner och som syftar till att kollektivt reglera betalt arbete, egenföretagande och 
tillhandahållande av tjänster1. EG-domstolen har emellertid ännu inte beslutat huruvida privat 
uppträdande som det som beskrivs av parlamentsledamoten omfattas av tillämpningen i 
artikel 49 EG.

Kommissionen har i vilket fall som helst ännu inte någon möjlighet att vidta åtgärder när det 
gäller en privatpersons eventuella överträdelse av gemenskapsrätten utifrån befogenheterna 
enligt artikel 226 i EG-fördraget, inom ramen för kontrollen av tillämpningen av 
gemenskapsrätten. Artikeln medger endast att kommissionen vidtar rättsliga åtgärder genom 
ett förfarande om fördragsbrott mot medlemsstaterna och endast om dessa har underlåtit att 
uppfylla sina skyldigheter vad gäller gemenskapsrätten. Kommissionen kan alltså inte vidta 
direkta rättsliga åtgärder mot företag som tillämpar diskriminering. Framställaren har 
emellertid möjlighet att i förekommande fall vända sig till nationell domstol, eftersom denna 
är skyldig att tillämpa gemenskapsrätten. 

Enligt direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden2 och dess artikel 20.2 får inte 
privata tjänsteföretag i sina allmänna villkor för tillträde till tjänsten ha diskriminerande 
bestämmelser som grundar sig på tjänstemottagarens nationalitet eller bosättningsort. 
Skillnader i villkor är endast tillåtet när tjänsteföretagen kan visa att de är direkt motiverade 
av objektiva faktorer. Bestämmelserna ska emellertid fortfarande införlivas i 
medlemsstaternas nationella rättsordning och tidsfristen för införlivande är fastställd till 
den 28 december 2009. Det blir då möjligt för framställaren att vända sig till nationell 
domstol och kräva att dessa bestämmelser efterlevs. 

Slutsats

Med beaktande av det ovanstående kan kommissionen alltså inte inleda ett 
överträdelseförfarande enligt artikel 226 i EG-fördraget.

                                               
1 Se bland annat dom av den 11 december 2007 i mål C-438/05, punkterna 33 och 34. 
2 EGT L 376, 27.12.2006, s. 36–68.


