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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 0620/2006 af Marc Russmeier, fransk statsborger?, om en påstået 
krænkelse af den frie konkurrence i bedemandssektoren i Toulouse

1. Sammendrag

Andrageren anfører, at den kommunale bedemandsforretning i Toulouse har en "dominerende 
stilling", da den efter hans udtalelser nyder godt af en administrativ og teknisk organisation 
med en form for eneret, som udelukker private begravelsesbureauer, hvilket skaber en 
uundgåelig ubalance i fordelingen af tjenesterne på det lokale marked.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. december 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 23. marts 2007.

Faktiske omstændigheder

Ifølge andrageren blev monopolet på bedemandsområdet i Frankrig hævet den 1. januar 1997. 
Der findes imidlertid et sted kaldet "kommunal begravelsesforvaltning" i Toulouse, og kun i 
denne kommune, hvor den kommunale bedemandstjeneste udøver sin virksomhed. I samme 
bygning befinder sig på den ene side den administrative afdeling, man har pligt til at 
henvende sig til i tilfælde af dødsfald i Toulouse kommune, og på den anden side den
kommunale bedemandstjenestes kontorer. Den administrative afdeling omfatter flere tjenester 
som f.eks. folkeregisteret, som udsteder dødsattester og tilladelse til at lægge låg på kisten. De 
kommunalt ansatte i sidstnævnte register opfordrer privatpersoner til at opsøge deres kolleger 
fra den kommunale bedemandstjeneste, selv om de burde udlevere en liste over private
bedemandsforretninger i Haute-Garonne til de efterladte. Den kommunale bedemandstjeneste
udfører mindst 2000 begravelser om året. De største private bedemandsforretninger i 
Toulouse udfører 150 begravelser om året. Desuden foregår der en udveksling af stillinger 
mellem de ansatte ved folkeregisteret og dem ved den kommunale bedemandstjeneste.
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Andrageren udøver bedemandsforretning og har et agentur i Toulouse og et 
begravelsesbureau i Muret, 20 km fra Toulouse. Han har også angivet, at han er regional 
koordinator for en national sammenslutning kaldet VFA (Voeux Funéraires).

Kommissionens bemærkninger

Ved første øjekast omhandler andragendet ikke en overtrædelse af EU's konkurrenceregler. 
Det eneste aspekt af andragendet, der eventuelt kunne tages op, er spørgsmålet om, hvorvidt 
den franske stat har forsømt sin pligt til at sørge for, at EU's konkurrenceregler, som fremgår 
af traktatens artikel 10 eller artikel 86, stk. 1, kombineret med traktatens artikel 82, 
overholdes. Toulouse kunne eventuelt bebrejdes for at opfordre en virksomhed i en 
dominerende stilling - den kommunale begravelsesforvaltning - til at misbruge denne stilling.

Under alle omstændigheder er det sådan, at ud over de betingelser, der står nævnt i traktatens 
artikel 10 og 86, skal også alle betingelserne i traktatens artikel 82 være opfyldt.

I henhold til artikel 82 er en eller flere virksomheders misbrug af en dominerende stilling på 
fællesmarkedet eller en væsentlig del heraf uforenelig med fællesmarkedet og forbudt i den 
udstrækning, samhandelen mellem medlemsstater herved kan påvirkes.

Hvad angår en dominerende stilling på fællesmarkedet eller en væsentlig del heraf, er det 
tydeligt, at den kommunale begravelsesforvaltning, der tilbyder sine tjenester inden for 
Toulouses område, ikke har en sådan stilling. Toulouses indbyggere, som er berørt af den 
påståede dominerende stilling, udgør heller ikke en stor del af den franske befolkning (jf. 
Bodson1-dommen vedrørende den nationale ordning for kommunale monopolers 
enekoncession på bedemandsvirksomhed). Desuden skal et eventuelt misbrug kunne påvirke 
samhandelen mellem medlemsstater. I den forbindelse understreger Kommissionen 
andragerens præcisering af, at den beskrevne situation kun gælder Toulouse og ikke Muret 
kommune, omkring 20 km fra Toulouse, hvor han har sin forretning. Det er således vanskeligt 
at se, hvordan samhandelen mellem medlemsstaterne kan påvirkes.

Konklusion

På grundlag af de oplysninger, som andrageren har frembragt, og gennemgangen heraf, 
vurderer Kommissionen, at EU's konkurrenceregler ikke finder anvendelse i dette tilfælde. 
Derfor vil de ikke kunne rette op på den situation, som andrageren beskriver. Det står ham 
imidlertid frit for at forelægge disse spørgsmål for de kompetente nationale myndigheder og 
domstole med henblik på en gennemgang på grundlag af national fransk lovgivning som f.eks. 
den specifikke lov for bedemandstjenester, forvaltningsloven eller den franske 
konkurrencelov.

  
1 Sag C-30/87, Bodson mod Pompes funèbres des régions libérées, Samling af Afgørelser,
1988, side 02479, præmis 28.
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