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Vetoomus nro 0620/2006, Marc Russmeier, Ranskan kansalainen?, oletetusta 
kilpailusääntöjen rikkomisesta hautaustoimistoalalla Toulousessa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä ilmoittaa Toulousen kaupungin hautauspalvelualan yrityksen 
määräävästä asemasta. Hänen mukaansa yritys hyötyy hallinnollisesta ja teknisestä 
järjestelystä, jonka yhteydessä se toimii yksinoikeudella, mikä jättää hautauspalvelualan 
yksityiset liikkeenharjoittajat palvelujen ulkopuolelle ja aiheuttaa väistämättömästi 
epätasapainon palvelujen jakautumisessa paikallisilla markkinoilla.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 19. joulukuuta 2006. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 23. maaliskuuta 2007.

Tausta

Vetoomuksen esittäjän mukaan hautauspalvelualan monopoli lakkautettiin Ranskassa 1. 
tammikuuta 1997. Toulousessa (ainoastaan tässä kunnassa) on kuitenkin kaupungin 
hautaustoimisto, joka on hautauspalvelualan kaupungin laitos. Saman rakennuksen yhdessä 
osassa on hallinnollinen osasto, jossa on asioitava Toulousen kunnassa tapahtuneen 
kuolemantapauksen yhteydessä ja toisessa osassa kaupungin hautaustoimisto. Hallinnolliseen 
osastoon kuuluu useita yksikköjä kuten väestörekisterikeskus, joka laatii kuolintodistukset ja 
luvat arkun sulkemiselle. Väestörekisterikeskuksen kunnan työntekijät kehottavat 
yksityishenkilöitä kääntymään kaupungin hautaustoimiston puoleen, vaikka perheille olisi 
annettava luettelo Haute-Garonnen alueen yksityisistä hautaustoimistoista.  Kaupungin 
hautaustoimistot osallistuvat vähintään 2000 hautajaisten järjestämiseen vuodessa. Toulousen 
suurimmat yksityiset hautaustoimistot osallistuvat 150 hautajaisten järjestämiseen vuodessa. 
Lisäksi vetoomuksen esittäjän mukaan väestörekisterikeskuksen viroista siirretään 
työntekijöitä kaupungin hautaustoimistoon ja päinvastoin.
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Vetoomus Euroopan parlamentissa

Vetoomuksen esittäjä toimii hautaustoimistoalalla. Hänellä on toimisto Toulousessa ja 
hautaustoimisto Muret'ssa 20 kilometrin päässä Toulousesta. Lisäksi hän ilmoitti olevansa 
kansallisen hautauspalvelualan VFA-yhdistyksen alueellinen koordinaattori. 

Komission huomioita vetoomuksesta

Ensi näkemältä vetoomuksessa ei ole kyse yhteisön kilpailusääntöjen rikkomisesta. Ainoa 
seikka, joka mahdollisesti voidaan ottaa vetoomuksen perusteella käsiteltäväksi, on kysymys 
siitä, onko Ranska laiminlyönyt velvollisuuksiaan valvoa perustamissopimuksen 10 artiklassa 
tai 86 artiklan 1 kohdassa määrättyjen yhteisön kilpailusääntöjen sekä perustamissopimuksen 
82 artiklan noudattamista. Toulousen kaupunkia voidaan mahdollisesti moittia määräävässä 
asemassa olevan yrityksen, kaupungin hautaustoimiston, kannustamisesta käyttämään tätä 
asemaa väärin.

Perustamissopimuksen 10 ja 86 artiklassa esitettyjen ehtojen lisäksi on joka tapauksessa 
otettava huomioon perustamissopimuksen 82 artiklan ehdot.

82 artiklan nojalla yhteismarkkinoille soveltumatonta ja kiellettyä on yhden tai useamman 
yrityksen määräävän aseman väärinkäyttö yhteismarkkinoilla tai niiden merkittävällä osalla, 
jos se on omiaan vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Kun on kyse määräävästä asemasta yhteismarkkinoilla tai niiden merkittävällä osalla, on 
selvää, että kaupungin hautaustoimistolla, joka tarjoaa palvelujaan Toulousen kaupungin 
alueella, ei ole tällaista asemaa. Toulousen asukkaat, joita väitetty määräävä asema koskee, 
eivät muodosta kovin suurta osaa Ranskan väestöstä (ks. tuomio asiassa Bodson1, kunnallisten 
hautauspalvelujen alalla yksinoikeudella toimivien monopolien toimilupia koskevasta 
kansallisesta järjestelmästä). Jotta kyse olisi väärinkäytöstä, sillä olisi lisäksi todennäköisesti 
vaikutuksia jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Näin ollen komissio korostaa vetoomuksen 
esittäjän antamaa täsmennystä, jonka mukaan kuvattu tilanne on olemassa vain Toulousen 
kaupungissa eikä Muret’n kunnassa, jonne hän sijoittautunut ja joka on noin 20 kilometrin 
päässä Toulousesta. Siksi on vaikeaa kuvitella, että asialla olisi vaikutusta jäsenvaltioiden 
väliseen kauppaan.

Johtopäätökset

Komissio arvioi vetoomuksen esittäjän toimittamien tietojen ja niiden tutkimisen perusteella, 
että yhteisön kilpailusääntöjä ei voida soveltaa kyseiseen tapaukseen. Tämän vuoksi niillä ei 
voida korjata vetoomuksen esittäjän kuvaamaa tilannetta. Hän voi kuitenkin vapaasti toimittaa 
kysymyksiä asiasta vastaaville kansallisille viranomaisille ja tuomioistuimille, jotta asiaa 
voidaan tutkia Ranskan lainsäädännön ja erityisesti hautauspalveluja koskevan säännösten, 
hallinto-oikeuden tai Ranskan kilpailulainsäädännön perusteella.

  
1 Tuomio 30/87, Corinne Bodson vastaan SA Pompes funèbres des régions libérées, [1988] Rec. 2479, 28 kohta.


