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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

Marc Russmeier, francia (?) állampolgár által benyújtott, 0620/2006. sz. petíció a szabad 
versenynek a toulouse-i temetkezési vállalatok tekintetében történő állítólagos 
megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki a toulouse-i városi temetkezési vállalat 
„erőfölényével” kapcsolatban, mivel az említett vállalat olyan kizárólagos jellegű igazgatási 
és technikai szervezettel rendelkezik, amely kizárja a magán temetkezési vállalkozókat, és ez 
elkerülhetetlen egyensúlytalansághoz vezet a helyi piacon a szolgáltatások elosztásában.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. december 19. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. március 23-án kapott válasz

A tényállás

A petíció benyújtója szerint Franciaországban 1997. január 1-jén megszűnt a temetkezési 
szolgáltatások korábbi monopóliuma. Ugyanakkor állítása szerint Toulouse-ban – és kizárólag 
ebben a városban – létezik egy ún. „városi temetkezési iroda”, amelyben az önkormányzat 
temetkezési szolgálata működik. Ugyanabban az épületben található egyfelől az 
adminisztratív részleg, ahová a toulouse-i körzetben történt elhalálozások esetén a kötelezően 
kell fordulni, és másfelől az önkormányzati temetkezési iroda. Az adminisztratív részleg több 
helyiségből áll, köztük az anyakönyvi hivatalból, amely kiállítja a halotti anyakönyvi 
kivonatot és a temetési engedélyt. Ez utóbbi iroda alkalmazottjai állítólag a temetkezési 
irodában dolgozó kollégáikhoz irányítják az ügyfeleiket, holott kötelesek volnának átadni a 
hozzátartozóknak az Haute-Garonne megyében működő temetkezési magánvállalkozások 
listáját. Az önkormányzat temetkezési szolgálata a petíció benyújtója szerint évente legalább 
2000 temetést bonyolít le. A legjelentősebb magánvállalkozások ezzel szemben évente 150 
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temetést rendeznek. Mindemellett állítólag ugyanazok a személyek felváltva töltenek be 
pozíciókat az önkormányzat anyakönyvi irodájában, illetve temetkezési irodájában.

Az EP-hez benyújtott petíció

A petíció benyújtója temetkezési vállalkozó, akinek Toulouse-ban temetkezési irodája, a 
Toulouse-tól 20 km-re található Muret helységben temetkezési vállalkozása van. A petíció 
benyújtója közli, hogy emellett a VFA (Vœux Funéraires, azaz „Temetési kívánság”) nevű 
országos szervezet regionális koordinátoraként is dolgozik. 

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

A petíció első ránézésre nem tartalmaz a közösségi versenyszabályok megsértését jelentő 
tényállást. A petíció által felvetett problémák egyetlen releváns aspektusát az a kérdés 
jelentheti, hogy vajon a francia államot nem terheli-e mulasztás a Szerződés 10. cikkéből és 
86. cikkének (1) bekezdéséből következő versenyszabályok, illetve a Szerződés 82. cikkében 
foglaltak betartatása tekintetében. Toulouse városának adott esetben felróható, hogy egy 
domináns helyzetben lévő vállalkozást – a városi temetkezési irodát – erőfölényével való 
visszaélésre sarkallt.

Mindehhez azonban a Szerződés 10. és 86. cikkében megállapított feltételeken túlmenően a 
Szerződés 82. cikkében foglalt valamennyi feltételnek is teljesülnie kellene.

A 82. cikk szerint a közös piaccal összeegyeztethetetlen és tilos egy vagy több vállalkozásnak 
a közös piacon vagy annak jelentős részén meglévő erőfölényével való visszaélése, 
amennyiben ez hatással lehet a tagállamok közötti kereskedelemre.

Ami a közös piacon – vagy annak jelentős részén – meglévő erőfölény kérdését illeti, 
nyilvánvaló, hogy egy olyan önkormányzati temetkezési vállalat, amely Toulouse város 
területén kínálja szolgáltatásait, nem rendelkezhet hasonló domináns pozícióval. Toulouse 
város lakói – akiknek helyzetét a feltételezett erőfölény befolyásolja – nem alkotják a francia 
népesség jelentős hányadát (lásd a Bodson-ügyben a temetkezési szolgáltatások terén az 
önkormányzatoknak monopóliumot biztosító franciaországi koncessziós rendszerről hozott 
ítéletet1). Ezen túlmenően az esetlegesen megállapított visszaélésnek hatással kéne lennie a 
tagállamok közötti kereskedelemre is. E tekintetben a Bizottság emlékeztet a petíció 
benyújtója által adott tájékoztatásra, amely szerint a petícióban leírt helyzet kizárólag 
Toulouse-ban áll fent, és Muret-t, ahol a panaszos vállalkozása működik – és amely 
mindössze húsz kilométerre van Toulouse-tól – nem érinti. Mindezek alapján nehezen 
elképzelhető, hogyan érinthetné a probléma a tagállamok közötti kereskedelmet.

Következtetés

A petíció benyújtója által ismertetett tények és azok elemzése alapján a Bizottság úgy véli, 
hogy a vizsgált esetre nem alkalmazhatóak a közösségi versenyszabályok. Következésképpen 
e szabályok nem alkalmasak a panaszos által leírt helyzet orvoslására. Az utóbbinak 

  
1 30/87. sz. ügy, Bodson kontra Pompes funèbres des régions libérées [1988]. EBHT 2479, 28. bekezdés.
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ugyanakkor lehetősége van a kérdést az illetékes nemzeti hatóságok és bíróságok elé 
terjeszteni, hogy a francia nemzeti jog – vagyis a temetkezési szolgáltatásokra vonatkozó 
egyedi szabályozások, a francia közigazgatási jog, illetve a francia versenyjog – alapján 
elemezzék a problémát.
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