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Petiţia 0620/2006, prezentată de Marc Russmeier, de naţionalitate franceză?, privind o 
pretinsă atingere a liberei concurenţe în sectorul pompelor funebre în Toulouse

1. Rezumatul petiţiei 

Petiţionarul denunţă „poziţia dominantă” a întreprinderii municipale de pompe funebre din
Toulouse, care ar beneficia de o organizare administrativă şi tehnică cu caracter de 
exclusivitate, ceea ce ar exclude gestionarii privaţi de servicii funerare, lucru care ar antrena 
un dezechilibru inevitabil în repartiţia serviciilor pe piaţa locală. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 19 decembrie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
(articolul 192 paragraful (4) din regulament).

3. Răspunsul Comisiei , primit la 23 martie 2007.

Faptele

Conform petiţionarului, monopolul în materie de pompe funebre în Franţa a fost eliminat la 1 
ianuarie 1997. Totuşi, un loc denumit „cameră funerară municipală” ar exista la Toulouse, şi 
acest lucru ar exista doar în această comună în care regia municipală a pompelor funebre şi-ar 
exercita activitatea. În aceeaşi clădire se află, într-o parte, secţia administrativă căreia trebuie 
să i te adresezi în mod obligatoriu în caz de deces pe raza comunei Toulouse şi, în cealaltă 
parte, birourile de pompe funebre municipale. Secţia administrativă cuprinde mai multe 
servicii precum biroul de stare civilă care redactează actele de deces şi autorizaţia de 
închidere a sicriului. Personalul comunal al acestui din urmă birou ar invita persoanele să 
meargă să se adreseze colegilor lor de la pompe funebre, în timp ce familiilor ar trebui să le 
fie înmânată o listă de pompe funebre private din Haute-Garonne. Pompele funebre 
municipale ar efectua cel puţin 2000 de înmormântări pe an. Cele mai importante pompe 
funebre private din Toulouse ar efectua 150 de înmormântări pe an. Pe de altă parte, 
personalul civil municipal şi cel al pompelor funebre municipale ar practica schimbul de 
posturi. 
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Petiţia către Parlamentul European

Petiţionarul este un prestator de servicii de pompe funebre care are o agenţie în Toulouse şi o 
casă funerară în Muret, la 20 de km de Toulouse.  El a menţionat şi faptul că  este coordonator 
regional al unei asociaţii naţionale numite „VFA”, ceea ce semnifică „Condoleanţe”. 

Observaţiile Comisiei referitor la petiţie

La prima vedere, petiţia nu se referă la o încălcare a regulilor comunitare privind concurenţa. 
Singurul aspect care ar putea fi eventual invocat de către petiţionar este problema de a şti dacă 
statul francez nu-şi respectă obligaţiile de a veghea la respectarea regulilor comunitare privind 
concurenţa care decurg din articolele 10 sau 86(1) ale tratatului, coroborate cu articolul 82 din 
tratat. Oraşului Toulouse i-ar putea fi eventual reproşat faptul că incită o întreprindere aflată 
în poziţie dominantă – camera funerară municipală – să abuzeze de această poziţie. 

Oricum, în afară de condiţiile enunţate în articolele 10 şi 82 din tratat, toate condiţiile 
articolului 82 din tratat ar trebui să fie în mode egal întrunite. 

Conform articolului 82, este incompatibilă cu piaţa comună şi interzisă în măsura în care 
comerţul între statele membre este susceptibil de a fi afectat, exploatarea, în manieră abuzivă, 
de către una sau mai multe întreprinderi, a unei poziţii dominante pe piaţa comună sau într-o 
parte substanţială a acesteia. 

În ceea ce priveşte o poziţie dominantă pe piaţa comună sau într-o parte substanţială a 
acesteia, este clar că camera funerară municipală care îşi oferă serviciile pe teritoriul oraşului 
Toulouse nu deţine o astfel de poziţie. Locuitorii oraşului Toulouse afectaţi de pretinsa poziţie 
dominantă nu constituie nici ei o mare parte a populaţiei franceze (vezi decizia Bodson1,
privind regimul naţional al concesiunii exclusive a monopolurilor comunale în materie de 
pompe funebre). Mai mult, un eventual regim ar trebui să fie susceptibil de a avea un efect 
asupra schimburilor între statele membre. Referitor la acest fapt, Comisia subliniază 
precizarea adusă de către petiţionar, conform căreia situaţia descrisă există doar în Touluse şi 
nu în comuna Muret unde este el stabilit şi care se găseşte la douăzeci de kilometri de 
Toulouse. Este aşadar dificil de conceput în ce măsură schimburile între statele membre ar 
putea fi afectate.

Concluzie

În baza faptelor prezentate de către petiţionar şi a analizei acestora, Comisia estimează că 
regulile comunitare privind concurenţa nu se aplică speţei. Pe cale de consecinţă, ele nu ar 
putea remedia situaţia descrisă de către petiţionar. Petiţionarului îi este totuşi permis să 
supună aceste chestiuni autorităţilor şi jurisdicţiilor naţionale competente în vederea unei 
analize pe baza dreptului naţional francez, cum ar fi dreptul specific care reglementează 
serviciile de pompe funebre, dreptul administrativ sau dreptul francez privind concurenţa.  

  
1 Hotărârea  30/87, Bodson v Pompele funebre din regiunile libere, [1988] Culegerea 2479, alineatul 28.
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