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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0620/2006, του Marc Russmeier, εικαζόμενης γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
υποτιθέμενη παραβίαση του ελεύθερου ανταγωνισμού όσον αφορά τα γραφεία τελετών 
στην Τουλούζη

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκφράζει την ανησυχία του για τη «δεσπόζουσα θέση» που κατέχει το δημοτικό 
γραφείο τελετών στην Τουλούζη, το οποίο, όπως ισχυρίζεται, απολαμβάνει αποκλειστικά
προνόμια όσον αφορά τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη, τα οποία δεν είναι διαθέσιμα
στα ιδιωτικά γραφεία τελετών, με αποτέλεσμα την αναπόφευκτη πρόκληση ανισοτήτων όσον 
αφορά την παροχή τοπικών υπηρεσιών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Δεκεμβρίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 23 Μαρτίου 2007.

Τα πραγματικά περιστατικά

Σύμφωνα με τον αναφέροντα, το μονοπώλιο όσον αφορά τα γραφεία τελετών στη Γαλλία
καταργήθηκε την 1η Ιανουαρίου 1997. Εντούτοις, υφίσταται στην Τουλούζη, και μόνο σε
αυτόν τον δήμο, ένας χώρος με την επωνυμία «δημοτικός οίκος τελετών», στον οποίο 
λειτουργεί το δημοτικό γραφείο τελετών. Στο ίδιο κτίριο βρίσκονται επίσης, αφενός, το
διοικητικό τμήμα στο οποίο πρέπει υποχρεωτικά να απευθυνθεί κανείς σε περίπτωση θανάτου
στον δήμο της Τουλούζης και, αφετέρου, το δημοτικό γραφείο τελετών. Το διοικητικό τμήμα
περιλαμβάνει πολυάριθμες υπηρεσίες όπως το ληξιαρχείο που εκδίδει τις ληξιαρχικές πράξεις 
θανάτου και την άδεια σφράγισης του φέρετρου. Το δημοτικό προσωπικό του εν λόγω
γραφείου παραπέμπει τους ιδιώτες στους συναδέλφους τους στο δημοτικό γραφείο τελετών,
ενώ θα έπρεπε να επιδίδεται στις οικογένειες ένας κατάλογος των ιδιωτικών γραφείων 
τελετών της περιφέρειας Haute-Garonne. Το δημοτικό γραφείο τελετών αναλαμβάνει
τουλάχιστον 2000 κηδείες ετησίως. Εξάλλου, φαίνεται ότι σημειώνεται ανταλλαγή θέσεων
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μεταξύ του προσωπικού του ληξιαρχείου και του δημοτικού γραφείου τελετών.

Η αναφορά προς το ΕΚ

Ο αναφέρων είναι πάροχος υπηρεσιών γραφείου τελετών ο οποίος διατηρεί γραφείο στην
Τουλούζη και οίκο τελετών στο Muret το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 20 χλμ. από την 
Τουλούζη. Επισήμανε επίσης την ιδιότητά του ως περιφερειακού συντονιστή της εθνικής 
ένωσης γραφείων τελετών «VFA» («Vœux Funéraires»). 

Παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Εκ πρώτης όψεως, η αναφορά δεν αφορά παραβίαση των κοινοτικών κανόνων 
ανταγωνισμού. Η μόνη πτυχή που θα μπορούσε ενδεχομένως να θιγεί από την αναφορά είναι
κατά πόσον το γαλλικό κράτος εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά τον έλεγχο του
σεβασμού των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισμού που απορρέουν από τα άρθρα 10 ή 86, 
παράγραφος 1, της Συνθήκης σε συνδυασμό με το άρθρο 82 της Συνθήκης. Θα μπορούσε
ενδεχομένως να προσαφθεί στον δήμο της Τουλούζης ότι ενθαρρύνει μια επιχείρηση που 
κατέχει δεσπόζουσα θέση –το δημοτικό γραφείο τελετών– να εκμεταλλευτεί την θέση του
αυτή.

Εν πάση περιπτώσει, εκτός των όρων που διατυπώνονται στα άρθρα 10 και 86 της Συνθήκης, 
θα πρέπει επίσης να συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου 82 της Συνθήκης.

Σύμφωνα με το άρθρο 82, είναι ασυμβίβαστη με την κοινή αγορά και απαγορεύεται, κατά το 
μέτρο που δύναται να επηρεάσει το εμπόριο μεταξύ κρατών μελών, η καταχρηστική 
εκμετάλλευση από μία η περισσότερες επιχειρήσεις της δεσπόζουσας θέσης τους εντός της
κοινής αγοράς ή σημαντικού τμήματός της.

Όσον αφορά τη δεσπόζουσα θέση στην κοινή αγορά ή σε ένα σημαντικό τμήμα αυτής, είναι
σαφές ότι το δημοτικό γραφείο τελετών το οποίο προτείνει τις υπηρεσίες του στην επικράτεια
του δήμου της Τουλούζης δεν κατέχει τέτοια θέση. Οι κάτοικοι της Τουλούζης, οι οποίοι
πλήττονται από την εικαζόμενη δεσπόζουσα θέση, δεν αντιστοιχούν εξάλλου σε μεγάλο
τμήμα του γαλλικού πληθυσμού (βλέπε την απόφαση Bodson1, σχετικά με το εθνικό σύστημα 
της αποκλειστικής παραχώρησης δημοτικών μονοπωλίων όσον αφορά τα γραφεία τελετών). 
Επιπλέον, μια ενδεχόμενη κατάχρηση θα μπορούσε να είχε αντίκτυπο στις συναλλαγές 
μεταξύ των κρατών μελών. Η Επιτροπή υπογραμμίζει εν προκειμένω τη διευκρίνιση του 
αναφέροντα σύμφωνα με την οποία η περιγραφείσα κατάσταση αφορά μόνο την Τουλούζη
και όχι τον δήμο του Muret όπου έχει την έδρα της επιχείρησής του και ο οποίος βρίσκεται σε
απόσταση είκοσι χιλιομέτρων από την Τουλούζη. Είναι, συνεπώς, δύσκολο να γίνει
αντιληπτό με ποιον τρόπο θα μπορούσαν να επηρεαστούν οι συναλλαγές μεταξύ των κρατών 
μελών.

Συμπέρασμα

Βάσει των πραγματικών περιστατικών που εξέθεσε ο αναφέρων και της ανάλυσής τους, η

  
1 Απόφαση 30/87, Bodson κατά Pompes funèbres des régions libérées, [1988] Συλλογή 2479, 
παράγραφος 28.
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Επιτροπή εκτιμά ότι οι κοινοτικοί κανόνες ανταγωνισμού δεν ισχύουν στην προκειμένη
περίπτωση. Κατά συνέπεια, δεν θα μπορούσαν να επανορθώσουν την κατάσταση που
περιγράφεται από τον αναφέροντα. Ο ίδιος έχει ωστόσο τη δυνατότητα να υποβάλει τα εν 
λόγω ερωτήματα στις εθνικές αρχές και στην αρμόδια δικαστική εξουσία με στόχο μια
ανάλυση βάσει του εθνικού γαλλικού δικαίου, όπως το ειδικό δίκαιο που διέπει τις υπηρεσίες 
των γραφείων τελετών, το διοικητικό δίκαιο ή το γαλλικό δίκαιο ανταγωνισμού.


