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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0620/2006 złożona przez Marc Russmeier (prawdopodobnie Francja), w sprawie 
domniemanego naruszenia swobody konkurencji w przypadku zakładów pogrzebowych 
w Tuluzie

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zawiadamia o „dominującej pozycji” miejskiego zakładu pogrzebowego w 
Tuluzie, który – jak twierdzi – korzysta, na zasadzie wyłączności, z administracyjnych i 
technicznych zasobów niedostępnych dla prywatnych dostawców usług pogrzebowych, przez 
co w sposób nieuchronny zakłóca równowagę w zakresie świadczenia usług lokalnych.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 19 grudnia 2006 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 23 marca 2007 r.

Fakty

Według składającego petycję monopol w sektorze usług pogrzebowych został we Francji 
zniesiony w dniu 1 stycznia 1997 r. Tymczasem w Tuluzie, i tylko w tej gminie, istnieje 
miejsce zwane „miejską izbą pogrzebową”, która podlega miejskiemu zarządowi zakładów 
pogrzebowych. W tym samym budynku znajduję się, z jednej strony, część administracyjna, 
do której trzeba się obowiązkowo udać w przypadku zgonu w gminie Tuluza, a z drugiej 
strony, biura miejskich zakładów pogrzebowych. W części administracyjnej znajdują się 
liczne obiekty usługowe, jak urząd stanu cywilnego, który sporządza akty zgonu i wydaje 
pozwolenia na zamknięcie trumny. Pracownicy komunalni wspomnianego urzędu zachęcają 
przychodzące do nich osoby do skierowania się do ich kolegów z miejskich zakładów 
pogrzebowych, podczas gdy rodzinom powinna być przedstawiana lista prywatnych zakładów 
pogrzebowych departamentu Haute-Garonne. Miejskie zakłady pogrzebowe wykonują co 
najmniej 2000 pochówków rocznie. Największe prywatne zakłady pogrzebowe w Tuluzie 
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wykonują 150 pochówków rocznie. Ponadto dokonuje się wymiany stanowisk pomiędzy 
personelem urzędu stanu cywilnego a personelem miejskich zakładów pogrzebowych.

Petycja skierowana do PE

Składający petycję jest dostawcą usług pogrzebowych. Posiada agencję w Tuluzie i dom 
pogrzebowy w Muret, położonym 20 km od Tuluzy. Wskazał również, że jest regionalnym 
koordynatorem krajowego stowarzyszenia „VFA”, co oznacza „Życzenia pogrzebowe”.

Uwagi Komisji odnośnie do petycji

Zgodnie z pobieżną analizą petycja nie dotyczy naruszenia wspólnotowych reguł konkurencji.
Jedynym aspektem, który mógłby ewentualnie być podniesiony przez petycję jest kwestia, 
czy Francja uchybiła zobowiązaniom w zakresie zapewnienia przestrzegania wspólnotowych 
reguł konkurencji, wynikającym z art. 10 i 86 ust. 1 traktatu w związku z art. 82 traktatu.
Ewentualnie można byłoby zarzucić miastu Tuluza, że zachęcało przedsiębiorstwo zajmujące 
pozycję dominującą - miejską izbę pogrzebową - do nadużywania tej pozycji.

W każdym razie, oprócz warunków określonych w art. 10 i 86 traktatu, powinny także być 
spełnione wszystkie warunki art. 82 traktatu.

Na mocy art. 82 niezgodne ze wspólnym rynkiem i zakazane jest nadużywanie przez jedno 
lub większą liczbę przedsiębiorstw pozycji dominującej na wspólnym rynku lub na znacznej 
jego części, w zakresie, w jakim może ono wpływać na handel między państwami 
członkowskimi.

W odniesieniu do pozycji dominującej na wspólnym rynku lub na znacznej jego części 
oczywiste jest, że miejska izba pogrzebowa, proponując swe usługi na terenie miasta Tuluzy, 
nie zajmuje pozycji dominującej. Ponadto mieszkańcy Tuluzy, na których wpływ ma rzekoma 
pozycja dominująca, nie stanowią znacznej części populacji Francji (zob. wyrok w sprawie 
Bodson1 dotyczący krajowego systemu udzielania wyłącznych koncesji na miejskie monopole 
w zakresie zakładów pogrzebowych). Poza tym ewentualne nadużycie powinno móc 
wywierać wpływ na handel między państwami członkowskimi. W tym względzie Komisja 
podkreśla wyjaśnienie składającego petycję, zgodnie z którym opisana sytuacja istnieje tylko 
w Tuluzie, a nie w gminie Muret, w której prowadzi on działalność oraz która położona jest w 
odległości 20 km od Tuluzy. Trudno jest zatem wyobrazić sobie, w jaki sposób sytuacja ta 
mogłaby wpływać na handel między państwami członkowskimi.

Podsumowanie

Na podstawie informacji dostarczonych przez składającego petycję i ich analizy, Komisja jest 
zdania, że wspólnotowe reguły konkurencji nie znajdują w tym przypadku zastosowania. W 
konsekwencji nie można zapobiegać sytuacji opisanej przez składającego petycję. Ma on 
jednakże prawo do podniesienia tych kwestii przed właściwymi organami i sądami 
krajowymi, w celu dokonania analizy w oparciu o francuskie prawo krajowe, a zwłaszcza 

  
1 Wyrok w sprawie 30/87 Bodson przeciwko Pompes funèbres des régions libérées, [1988] Zb.Orz. 2479, ust. 
28.
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przepisy szczególne mające zastosowanie do usług świadczonych przez zakłady pogrzebowe, 
prawo administracyjne lub francuskie prawo konkurencji.
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