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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1302/2008 af Estelle Garnier, fransk statsborger, for "Compagnie des 
Avoués près la Cour d’Appel d’Orléans", om den franske regerings plan om at 
ophæve erhvervet "avoué" (advokat med begrænsede procedurebeføjelser) ved de 
franske appelretter

1. Sammendrag

Andrageren kritiserer den franske regerings plan om at ophæve erhvervet "avoué" ved de 
franske appelretter og integrere det i advokaterhvervet. Hun anfægter grundene til denne 
beslutning, som skulle være, at dette erhverv er uforeneligt med tjenesteydelsesdirektivet. 
Hun forklarer, at en "avoué" spiller en vigtig rolle i appelrettens aktiviteter, særlig ved at 
hjælpe udenlandske advokater i deres indlæg ved de franske appelretter. Ifølge andrageren 
ville sammenlægningen af erhvervet "avoué" med advokaterhvervet være i strid med EF-
traktatens artikel 62, da det ville stille de franske advokater bedre end deres kolleger i de 
andre EU-medlemsstater. Andrageren kritiserer ligeledes virkningerne af denne ændring på en 
"avoué's" ret til vederlag, da den ville være i strid med den første protokol til den europæiske 
menneskerettighedskonvention.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. februar 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. september 2009.

"Andrageren anfægter i to meddelelser de franske myndigheders beslutning om at ophæve 
erhvervet "avoué" og integrere det i advokaterhvervet, samt om dette er i overensstemmelse 
med fællesskabslovgivningen.
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Kommissionen har taget de franske myndigheders beslutning om at lægge erhvervet "avoué" 
sammen med advokaterhvervet til efterretning. Indledningsvis ønsker Kommissionen at 
understrege, at denne beslutning henhører under de franske myndigheders enekompetence.

Hvad angår denne beslutnings overensstemmelse med direktiv 2006/123/EF om 
tjenesteydelser i det indre marked (herefter benævnt "tjenesteydelsesdirektivet"), er 
Kommissionen af den opfattelse, at gennemførelsen af tjenesteydelsesdirektivet i Frankrig 
kræver en modernisering af lovgivningen om udøvelse af erhvervet "avoué". 

Kommissionen ønsker i den forbindelse at understrege, at i modsætning til det, andrageren 
anfører i sit første andragende, henhører tjenesteydelser leveret af de franske "avoués" under 
tjenesteydelsesdirektivets anvendelsesområde. 

Tjenesteydelsesdirektivet finder anvendelse på enhver servicevirksomhed, der udføres mod 
betaling, bortset fra servicevirksomhed, der udtrykkeligt er udelukket fra direktivets 
anvendelsesområde. Således er de franske "avoués" i modsætning til notarer og fogeder, der 
er udelukket fra tjenesteydelsesdirektivets anvendelsesområde i henhold til artikel 2, stk. 2, 
litra l), ikke omfattet af en specifik undtagelse. Endvidere finder direktivet ikke anvendelse på 
virksomhed, som er forbundet med udøvelse af offentlig myndighed i henhold til EF-
traktatens artikel 45 (artikel 2, stk. 2, litra i), i tjenesteydelsesdirektivet). Det er imidlertid 
usandsynligt, at denne artikel kan finde anvendelse på de franske "avoué's" virksomhed. I 
henhold til EF-Domstolens faste retspraksis henhører kun virksomhed, som varigt eller 
lejlighedsvis er forbundet med udøvelse af offentlig myndighed, under EF-traktatens artikel 
45. I den forbindelse har EF-Domstolen understreget, at faglige tjenesteydelser, som medfører 
kontakter med domstolene, som sådan ikke er forenelig med udøvelse af offentlig myndighed, 
selv om de foregår regelmæssigt og grundlæggende, herunder obligatorisk deltagelse i deres 
virke.1 Domstolen har fastslået, at aktiviteter såsom rådgivning og juridisk bistand samt 
repræsentation og forsvar af parterne i retten ikke kan betragtes som udøvelse af offentlig 
myndighed, da disse aktiviteter ikke ændrer den retlige myndigheds vurdering og den frie 
udøvelse af retlig myndighed2. 

Andrageren hævder, at en "avoué's" virksomhed er undtaget fra anvendelsesområdet for 
princippet om fri udveksling af tjenesteydelser (artikel 16 i tjenesteydelsesdirektivet) i kraft af 
artikel 17, stk. 6, som undtager områder, der er omfattet af afsnit II i direktiv 2005/36/EF om 
anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, fra anvendelsen af artikel 16. I den 
forbindelse understreger Kommissionen, at tjenesteydelsesdirektivet og direktiv 2005/36/EF 
skal anvendes komplementært på den samme servicevirksomhed, da de behandler forskellige 
områder. Derfor medfører udelukkelsen af anvendelsen af artikel 16 i 
tjenesteydelsesdirektivet på områder, der er omfattet af afsnit II i direktiv 2005/36/EF, ikke at 
en "avoué" er undtaget fra anvendelsen af artikel 16, men udelukkende områder, der vedrører 
anerkendelse af disse advokaters erhvervsmæssige kvalifikationer. Endvidere finder artikel 16 
i tjenesteydelsesdirektivet i henhold til artikel 17, stk. 6, i det samme direktiv ikke anvendelse 
på krav i forbindelse med, at en aktivitet er forbeholdt et bestemt erhverv3. 

                                               
1 Dom af 21. juni 1974, Reyners, C-2/74, præmis 51.
2 Dom af 21. juni 1974, Reyners, C-2/74, præmis 52-53.
3 Punkt 88 i direktiv 2006/123/EF om tjenesteydelser.
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Endvidere medfører den omstændighed, at områder omfattet af direktiv 77/249/EØF1

ligeledes er undtaget fra anvendelsen af artikel 16 i tjenesteydelsesdirektivet, ikke, at artikel 
16 ikke finder anvendelse på en "avoué". Direktiv 77/249/EØF omhandler advokaters 
virksomhed og ikke en "avoué's" virksomhed. 

På baggrund af ovenstående bekræfter Kommissionen således, at en "avoué's" virksomhed 
henhører under tjenesteydelsesdirektivets anvendelsesområde. Kommissionen ønsker til 
gengæld at understrege, at den omstændighed, at de er omfattet af direktivets 
anvendelsesområde, ikke nødvendigvis indebærer, at erhvervet "avoué" skal ophæves, men at 
der skal gennemføres en modernisering af lovgivningen for udøvelse af dette erhverv. 

Med hensyn til det sidstnævnte punkt skal de franske myndigheder særlig for at gennemføre 
tjenesteydelsesdirektivet foretage en fornyet gennemgang af den franske lovgivning med 
henblik på at identificere og evaluere en række krav. De omfatter bl.a. kravene i direktivets 
artikel 15, som medlemsstaterne pålægger i forbindelse med etablering af tjenesteydere, og 
som giver anledning til tvivl med hensyn til fællesskabslovgivningen. Under evalueringen 
skal medlemsstaterne sikre, at kravene i artikel 15 (f.eks. kravene vedrørende kvantitative 
eller territoriale begrænsninger for adgang til erhvervet, faste priser og evt. andre krav -
bortset fra kravene vedrørende spørgsmål omfattet af direktiv 2005/36/EF eller kravene i 
andre fællesskabsinstrumenter, som forbeholder bestemte tjenesteydere adgangen til den 
pågældende servicevirksomhed på grund af virksomhedens særlige karakter) ikke er 
diskriminerende, er begrundet i et tvingende alment hensyn og sikrer opfyldelsen af det 
tilsigtede mål. I modsat fald skal kravene ophæves. Krav, der forpligter tjenesteydere til 
udelukkende at udøve én form for virksomhed, eller som indskrænker deres muligheder for at 
udøve flere former for virksomhed samtidigt eller sammen med andre tjenesteydere, skal 
ligeledes evalueres. I henhold til direktivets artikel 25, stk. 1, litra a), kan sådanne krav, der 
begrænser muligheden for at udøve flere former for virksomhed, kun opretholdes, i det 
omfang det er berettiget for at sikre overholdelse af fagetiske adfærdsregler, der varierer efter 
det enkelte erhvervs særlige karakteristika, og hvis de er nødvendige for at sikre disse 
erhvervs uafhængighed og uvildighed. Derfor påhviler det for at sikre gennemførelsen af 
tjenesteydelsesdirektivet de franske myndigheder at evaluere disse krav med hensyn til en 
"avoué" og at træffe de foranstaltninger, de finder nødvendige for at gennemføre 
tjenesteydelsesdirektivet for erhvervet "avoué". 

Andrageren har den 7. april 2009 til Parlamentet fremsendt nye oplysninger, der har til formål 
at bevise, at betingelserne for sammenlægning af erhvervet "avoué" med advokaterhvervet er i 
strid med fællesskabslovgivningen, og nærmere bestemt med tjenesteydelsesdirektivet. 

Andrageren mener, at ophævelsen af erhvervet "avoué" er en overtrædelse af artikel 1, stk. 3, i 
tjenesteydelsesdirektivet. Kommissionen ønsker at understrege, at denne bestemmelse sigter 
på at præcisere, at formålet med tjenesteydelsesdirektivet ikke er at udbyde tjenesteydelser, 
der er underlagt et monopol i en given medlemsstat, i fri konkurrence ved at forpligte denne 
medlemsstat til at åbne denne sektor for konkurrence. Direktivet finder således kun 
anvendelse, hvis de pågældende aktiviteter er udbudt i fri konkurrence.

                                               
1 Rådets direktiv 77/249/EØF af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske gennemførelse 

af advokaters fri udveksling af tjenesteydelser.
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Hvad angår den overtrædelse af artikel 3, stk. 1, i tjenesteydelsesdirektivet, som andrageren 
hævder finder sted, kan Kommissionen oplyse, at denne artikel omhandler 
tjenesteydelsesdirektivets forbindelse med fællesskabsretten, idet den påpeger, at 
tjenesteydelsesdirektivet supplerer den gældende fælleskabsret, og at hvis visse bestemmelser 
i tjenesteydelsesdirektivet er i strid med andre fællesskabsbestemmelser, har de sidstnævnte 
forrang. I henhold til denne artikel supplerer tjenesteydelsesdirektivet den gældende 
fællesskabsret og nærmere bestemt de to tilknyttede direktiver 98/5/EF og 77/249/EØF. 
Beslutningen om at sammenlægge erhvervet "avoué" og advokaterhvervet i Frankrig er 
således ikke i strid med artikel 3, stk. 1, i tjenesteydelsesdirektivet. 

Endvidere gør Kommissionen opmærksom på, at det henhører under de franske myndigheders 
kompetence i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen at afgøre, hvilke 
kvalifikationer der er nødvendige for at have ret til at føre sager ved de franske appelretter. 
Tjenesteydelsesdirektivet behandler ikke spørgsmålet om de nødvendige kvalifikationer til 
udøvelse af en servicevirksomhed. 

Kommissionen mener således ikke, at beslutningen om at sammenlægge erhvervet "avoué" og 
advokaterhvervet i Frankrig er en overtrædelse af tjenesteydelsesdirektivet. 

Derudover ønsker Kommissionen, hvad angår andragerens påstand vedrørende direktiv 
77/249/EF, at understrege, at ophævelsen af erhvervet "avoué" heller ikke kan betragtes som 
en overtrædelse af artikel 5 i direktiv 77/249. I henhold til denne artikel kan en medlemsstat 
pålægge en fællesskabsadvokat at handle i forbindelse med de nationale domstole enten 
sammen med en advokat, som udøver virksomhed ved den ret, der skal behandle sagen, 
sammen med en "avoué", der udøver virksomhed ved den pågældende ret. Direktiv 77/249 
pålægger ikke Frankrig en forpligtelse til at anvende en "avoué", men det er en hensyntagen 
til den franske situation, som pålagde at anvende en "avoué" i forbindelse med de skriftlige 
procedurer ved de franske appelretter. 

Endelig er ophævelsen af erhvervet ikke en overtrædelse af EF-traktatens artikel 62, som 
fastsætter foranstaltninger med hensyn til passage af grænserne, som Rådet skal vedtage. 

Endvidere mener andrageren, at ophævelsen af erhvervet "avoué" i Frankrig medfører en 
overtrædelse af EF-traktatens artikel 295, som fastsætter, at de ejendomsretlige ordninger i 
medlemsstaterne ikke berøres af traktaten. Kommissionen understreger, at de franske 
myndigheders ophævelse af erhvervet "avoué" ikke er en overtrædelse af denne artikel i 
traktaten, som blot understreger, at de ejendomsretlige ordninger i medlemsstaterne ikke 
berøres af traktaten. 

Andrageren mener, at betingelserne for ophævelse af erhvervet "avoué" i Frankrig er en 
krænkelse af artikel 17 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, som 
sikrer retten til at besidde lovligt erhvervet ejendom. 

Kommissionen er ikke enig i denne konklusion. Bestemmelserne i chartret er kun beregnet på 
medlemsstaterne i forbindelse med anvendelsen af EU-retten. Men som forklaret ovenfor 
hidrører beslutningen om at sammenlægge erhvervet "avoué" med advokaterhvervet i 
Frankrig samt betingelserne for sammenlægningen ikke fra fællesskabslovgivningen, men 
henhører under de franske myndigheders enekompetence. Derfor kan betingelserne for denne 
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sammenlægning ikke betragtes som en krænkelse af Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. 
Kommissionen har taget andragerens bemærkninger i de to meddelelser behørigt til 
efterretning. 

Den er af den opfattelse, 

- at de franske myndigheder for at sikre gennemførelsen af tjenesteydelsesdirektivet inden 
gennemførelsesdatoen, som er den 28. december 2009, skal evaluere visse krav for adgangen 
til og udøvelsen af de pågældende aktiviteter og vedtage de foranstaltninger, som den finder 
passende til dette formål. Hvad angår erhvervet "avoué", mener Kommissionen, at 
gennemførelsen af tjenesteydelsesdirektivet i Frankrig gør det nødvendigt at modernisere 
lovgivningen om udøvelse af dette erhverv. 

- at tjenesteydelsesdirektivet ikke omhandler spørgsmålet om de nødvendige kvalifikationer 
til udøvelse af en servicevirksomhed. I henhold til fællesskabslovgivningen er det, hvis 
betingelserne for udøvelse af en virksomhed på fællesskabsplan ikke er harmoniseret, op til 
den enkelte medlemsstat at fastsætte, hvilken erfaring eller hvilke kvalifikationer der er 
nødvendige for at udøve en virksomhed.  Det henhører derfor under de franske myndigheders 
enekompetence i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen at afgøre, hvilke 
kvalifikationer der er nødvendige for at få ret til at føre sager ved en appelret. 

- at tjenesteydelsesdirektivet ikke kan gøres gældende for at forhindre sammenlægningen af 
erhvervet "avoué" og advokaterhvervet i Frankrig."


