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Przedmiot: Petycja 1127/2012, którą złożył J.M. (Niemcy) w sprawie funkcjonowania 
rynku wewnętrznego w UE

1. Streszczenie petycji

Składający petycję uważa, że rynek wewnętrzny w UE nie funkcjonuje. Aby zilustrować to 
twierdzenie, opisuje on przypadki, w których za pośrednictwem internetu próbował zamówić 
w Niemczech towary z dostawą do Portugalii, swojego kraju pochodzenia. Niektórzy 
dostawcy internetowi nie przetwarzają zamówień z niektórych państw członkowskich, inni 
zaś automatycznie odsyłają klientów do dostawcy krajowego w państwie pochodzenia w celu 
złożenia zamówienia. Jeszcze inni oferują wysyłkę towarów tylko do niektórych państw 
członkowskich. Składający petycję uważa, że w ten sposób nabywcy z mniejszych państw 
europejskich,  często z Europy Południowej i Wschodniej, doznają dyskryminacji, 
prawdopodobnie ze względu na niewystarczającą pewność prawa w niektórych państwach 
członkowskich. Obecny stan rzeczy zakłóca konkurencję, ponieważ pewne rynki krajowe nie 
są całkowicie otwarte, a w rezultacie konsumenci nie mogą korzystać z rynku wewnętrznego 
i są zmuszeni płacić wygórowaną cenę za niektóre produkty. Składający petycję wzywa do 
ulepszenia prawodawstwa UE i formułuje propozycje w tym zakresie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 20 grudnia 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 lutego 2013 r.

Praktyka usługodawców polegająca na dyskryminowaniu odbiorcy ze względu na 
obywatelstwo lub miejsce zamieszkania objęta jest art. 20 ust. 2 dyrektywy 2006/123/WE w 
sprawie usług na rynku wewnętrznym (dyrektywa o usługach). Zgodnie z postanowieniami 
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tego artykułu, „[p]aństwa członkowskie zapewniają, że ogólne warunki dostępu do usługi, 
udostępnione przez usługodawcę ogółowi ludności, nie zawierają dyskryminacyjnych 
postanowień dotyczących przynależności państwowej lub miejsca zamieszkania 
usługobiorcy”.

Jednak dopuszcza się różnice w warunkach dostępu, jeżeli „takie różnice są uzasadnione 
obiektywnymi kryteriami”, co zgodnie z wyjaśnieniem zawartym w motywie 95 dyrektywy o 
usługach może obejmować różne warunki rynkowe lub dodatkowe koszty ponoszone w 
związku z odległością przy świadczeniu usługi. 

Artykuł 20 ust. 2 dyrektywy o usługach wdrożono w porządkach prawnych wszystkich 
państw członkowskich. Dlatego do właściwych organów krajowych należy przeprowadzanie 
analizy poszczególnych przypadków w celu ustalenia, czy nastąpiło naruszenie krajowego 
prawa, w którym transponowano zasadę niedyskryminacji zawartą w art. 20 ust. 2 dyrektywy 
o usługach. 
Dla wsparcia tych organów krajowych w ocenie, czy różnice w traktowaniu lub odmowy 
świadczenia usługi są uzasadnione, Komisja Europejska wydała w 2012 r. dokument 
zawierający wytyczne dla stosowania art. 20 ust. 21. Poza roszczeniami sądowymi 
konsumenci mogą także zwrócić się o pomoc do Europejskich Centrów Konsumenckich 
(ECC), zwłaszcza w sprawach transgranicznych. Składający petycję mieszka w Portugalii i 
boryka się z problemami z niemieckim detalistą, zatem powinien zwrócić się do niemieckiego 
lub portugalskiego ECC2.
Komisja Europejska zachęca przedsiębiorstwa do świadczenia usług w całej UE i pełnego 
korzystania z rynku wewnętrznego. W związku z tym Komisja w swoim komunikacie w 
sprawie „spójnych ram służących zbudowaniu zaufania do jednolitego rynku cyfrowego w 
zakresie e-handlu i usług online”3 przedstawiła także obszerny wykaz działań, które jeszcze 
bardziej ułatwią transgraniczną sprzedaż online. Wśród działań tych wskazała m.in. rozwój 
rzeczywistych usług płatniczych i dostawczych w sprzedażach transgranicznych oraz rozwój 
mechanizmu alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR), w tym internetowego 
rozstrzygania sporów (ODR). Na podstawie obowiązującego prawa europejskiego nie ma 
jednak bezwarunkowego prawa nabycia lub obowiązku sprzedaży. Komisja Europejska 
odnotowuje wszakże sugestie składającego petycję, dotyczące zmiany obowiązujących ram 
prawnych.

Wniosek

Artykuł 20 ust. 2 dyrektywy o usługach ustanawia zasadę niedyskryminacji, egzekwowaną 
przez właściwe organy krajowe. Konsumenci mogą również uzyskać pomoc ze strony 
Europejskich Centrów Konsumenckich. Komisja Europejska podejmie starania o dalsze 
usprawnienia w dziedzinie internetowej sprzedaży transgranicznej.

                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/services-dir/implementation/report/SWP_article20.2_en.pdf.
2 Więcej informacji pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0942:FIN:EN:PDF.


