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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.2.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0974/2012, внесена от R. S., с френско гражданство, относно 
неизпълнението на Директивата за услугите (2006/123/ЕО) във Франция

1. Резюме на петицията

Вносителите на петицията оспорват професионалния монопол на „аvoués“ –
процесуални представители пред апелативните съдилища на Френската република. 
Според тях изискването за използване на услугите на такива специалисти в 
апелативните съдилища противоречи на свободната конкуренция.

По-специално, вносителите на петицията оспорват задължението, наложено им от 
Апелативния съд в Нанси, да заплатят съдебните разноски, свързани с работата на 
двама процесуални представители пред апелативния съд, които са взели участие в 
производството срещу тях.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 ноември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 февруари 2013 г.

Вносителите на петицията твърдят, че според тях професията „avoué“ (процесуален 
представител пред апелативните съдилища на Френската република) не е в 
съответствие с разпоредбите на Директива 2006/123/ЕО относно услугите на 
вътрешния пазар, като тази дейност е следвало да бъде премахната преди изтичането на 
крайния срок за транспониране на Директивата за услугите, определен за 28 декември 
2009 г. В следствие на това вносителите на петицията оспорват задължението за 
заплащане на разходите, направени във връзка със (задължителното) използване на 



PE506.301v01-00 2/3 CM\929998BG.doc

BG

услугите на такъв процесуален представител, на основание, че към датата, на която 
последните са били необходими (вероятно след 28 декември 2009 г.), френските органи 
вече в трябвало да премахнат професията „avoué“.

Действително професията „avoué“ попада в рамките на дейностите от обхвата на 
Директива 2006/123/ЕО, като френските органи са били длъжни да преразгледат 
изискванията за упражняване на тази дейност и да гарантират привеждането в 
съответствие със законодателството, посочено в разпоредбите на Директивата за 
услугите, и при това преди 28 декември 2009 г.
Това преразглеждане налага на държавите членки да подложат на оценка определени 
изисквания (изброени по-специално в член 15 от директивата) и да премахнат някои 
други изисквания (посочени в член 14 от директивата).  Въпреки това, независимо от 
посоченото от вносителите на петицията, целта на директивата не е да се премахнат 
съществуващи монополи за определени дейности1.
В допълнение вносителите на петицията твърдят, че задължителните тарифи на 
процесуалните представители „avoués“ не са в съответствие с разпоредбите на 
Директива 2006/123/ЕО.  Задължителните тарифи са разгледани в член 15, буква ж) от 
директивата.  Така те са включени в списък от изисквания, които трябва да бъдат 
подложени на оценка от държавите членки, за да се гарантира, че действително са 
недискриминационни, необходими и пропорционални.  Ако трябва да се отдели 
особено внимание на тази оценка, поради факта, че изброените в член 15 изисквания 
представляват значителни ограничения върху свободата на установяване, въпросният 
член (противно на член 14 от директивата) не посочва, че тези изисквания са забранени.  
Следователно от факта, че съществуват задължителни тарифи за процесуалните 
представители „avoués“, не е възможно да се стигне до извода, че те следва да бъдат 
забранени автоматично.
Също така, според анализа на Европейската комисия, макар и да е вярно, че 
транспонирането на Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар 
изисква от френските органи да преразгледат законодателството, уреждащо професията 
„avoué“, и в този контекст може би налага да се отменят някои от изискванията, 
предвидени от френското право, които не биха могли да се считат за основателни и 
пропорционални, нито една разпоредба на Директивата за услугите не предвижда 
задължение за премахване на въпросната професия.
В това отношение задължение само на националните органи е да вземат решение 
относно това, дали е целесъобразно или не да се запазят или премахнат разпоредбите, 
уреждащи дадена дейност. Ако френските органи (които са били длъжни да изменят 
някои разпоредби на нормативната уредба на професиите) са счели, че е за 
предпочитане да се пристъпи към по-цялостно преразглеждане на въпросната дейност 
чрез премахването на професията „avoué“, това решение попада единствено в сферата 
на компетентност на държавата членка.
Фактът, че необходимостта от привеждане в съответствие с разпоредбите на 
Директивата за услугите чрез реформиране на някои разпоредби от разглежданата 
                                               
1 Съображение 8 от директивата уточнява следното: „Уместно е разпоредбите на настоящата 

директива относно свободата на установяване и свободното движение на услуги да се прилагат само 
до степента, до която въпросните дейности са отворени за конкуренция, така че да не задължават 
държавите-членки да либерализират услуги от общ икономически интерес или да приватизират 
публични субекти, които предоставят такива услуги, или да премахват съществуващи монополи за 
други дейности или определени услуги, свързани с разпределението“.
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нормативна уредба би могла да бъде в основата на по-широк размисъл на национално 
равнище, който да доведе до решението да се премахне професията „avoué“, не може да 
се тълкува в смисъл, че премахването на тази професия е задължително в рамките на 
транспонирането на Директивата за услугите.
В този смисъл, въпреки че е вярно, че транспонирането на Директивата за услугите не е 
било напълно завършено към 28 декември 2009 г. и че в резултат на това Европейската 
комисия е започнала производство за установяване на неизпълнение на задължения 
срещу Франция за забавянето при транспонирането на директивата1, въпросът за 
премахването на професията „avoué“ (и следователно за това, дали задължителното 
използване на услугите на такъв процесуален представител е законосъобразно или не) 
не е свързан с прилагането на директивата, а е решение на държавата членка.  
Следователно закъснението при транспонирането не е от значение при анализа на 
петицията.

Заключение

Европейската комисия счита, че вносителите на петицията не могат да се позовават на 
Директива 2006/123/ЕО, за да твърдят, че професията „avoué“ е трябвало да бъде 
премахната считано от 28 декември 2009 г. и че поради това те е следвало да бъдат 
освободени от задължението за заплащане на разходи за такъв процесуален 
представител.

                                               
1 Производството за установяване на неизпълнение на задължения е приключено през 2011 г. вследствие 

на приемането от страна на Франция на всички актове за транспониране.


