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Om: Andragende 0974/2012, af Regis Schiocchett, fransk statsborger, om manglende 
implementering af servicedirektivet (2006/123/EF) i Frankrig

1. Sammendrag

Andragerne anfægter det erhvervsmæssige monopol, som "avoués" har ved appeldomstolene i 
Frankrig. Efter deres opfattelse er kravet om anvendelse af disse faguddannede ved 
appeldomstole i strid med princippet om fri konkurrence.

Andragerne anfægter særligt en afgørelse fra appeldomstolen i Nancy, ifølge hvilken de er 
forpligtede til at dække advokatsalæret til to "avouées", som førte sagen imod dem.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. november 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. februar 2013

"Andragerne hævder, at eftersom erhvervet "avoué" ikke er i overensstemmelse med 
bestemmelserne i direktiv 2006/123/EF om tjenesteydelser i det indre marked, burde denne 
aktivitet have været ophævet inden fristen for gennemførelse af servicedirektivet udløb den 
28. december 2009. Andragerne bestrider derfor forpligtelsen til at betale de obligatoriske 
omkostninger i forbindelse med anvendelsen af en "avoué" med den begrundelse, at de 
franske myndigheder på den dato, hvor dennes tjenester blev påkrævet (sandsynligvis efter 
den 28. december 2009), allerede var forpligtede til ophæve erhvervet "avoué".

Eftersom erhvervet avoué henhører under et aktivitetsområde, der er dækket af direktiv 
2006/123/EF, var de franske myndigheder forpligtede til inden den 28. september 2009 at 
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gennemgå kravene for udøvelse af denne aktivitet og sikre sig, at lovgivningen var i 
overensstemmelse med bestemmelserne i servicedirektivet. 

Denne gennemgang pålagde medlemsstaterne at evaluere visse krav (især opført i artikel 15 i 
direktivet) og ophæve visse andre krav (nævnt i artikel 14 i samme direktiv). I modsætning til 
andragernes påstand er formålet med direktivet imidlertid ikke at afskaffe de eksisterende 
monopoler vedrørende visse aktiviteter1. 

Andragerne hævder desuden, at de obligatoriske salærer for så vidt angår "avouées" ikke er i 
overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 2006/123/EF. De obligatoriske priser er 
nævnt i artikel 15, litra g) i direktivet. De er også opført blandt de krav, som medlemsstaterne 
skal evaluere for at sikre sig, at de reelt er ikke-diskriminerende, nødvendige og 
forholdsmæssige. Selv om der skal tages særlig hensyn til denne evaluering, idet de krav, der 
er fastsat i artikel 15, udgør betydelige restriktioner af etableringsfriheden, angiver denne 
artikel (i modsætning til artikel 14 i direktivet) ikke, at kravene er forbudt. Det er derfor ikke 
muligt på baggrund af de obligatoriske salærer til "avouées" at konkludere, at disse 
automatisk ville blive forbudt.

Hvis det er korrekt, at gennemførelsen af direktiv 2006/123/EF om tjenesteydelser i det indre 
marked pålagde de franske myndigheder at gennemgå lovgivningen for så vidt angår 
erhvervet "avoué" og inden for rammerne af denne sandsynligvis nødvendiggjorde 
ophævelsen af visse krav, fastsat i den franske lovgivning, som sandsynligvis ikke kunne 
betragtes som begrundede og forholdsmæssige, var der derfor ifølge Kommissionens analyse 
heller ikke bestemmelser i servicedirektivet, der gjorde en ophævelse af dette erhverv 
obligatorisk.

Det var derfor op til de nationale myndigheder alene at tage stilling til muligheden for at 
bevare eller ophæve reglerne vedrørende en aktivitet. Hvis de franske myndigheder (som 
faktisk var forpligtede til at ændre visse bestemmelser i reglerne om erhverv) foretrak at 
foretage en mere global omarbejdning af denne aktivitet, som har medført en ophævelse af 
erhvervet "avoué", henhører denne afgørelse alene under den nationale kompetence. 

Det, at nødvendigheden af at overholde bestemmelserne i servicedirektivet ved at reformere
visse bestemmelser i den omtalte lovgivning kan være årsagen til en bredere refleksionsproces 
på nationalt plan, der har ført til beslutningen om at ophæve erhvervet "avoué", kan ikke 
fortolkes som betydende, at ophævelsen af dette erhverv var obligatorisk inden for rammerne 
af gennemførelsen af dette direktiv.

Hvis det er rigtigt, at gennemførelsen af direktivet om tjenesteydelser ikke var fuldstændig 
gennemført den 28. december 2009, og at Kommissionen som følge heraf iværksatte en 
overtrædelsesprocedure mod Frankrig for forsinkelsen af gennemførelsen af dette direktiv2, 

                                               
1 Det præciseres således i betragtning 8 i direktivet at: Bestemmelserne i dette direktiv vedrørende 
etableringsfriheden og den frie bevægelighed for tjenesteydelser bør kun finde anvendelse i det omfang, den 
pågældende virksomhed er åben for konkurrence, og de forpligter derfor ikke medlemsstaterne til enten at 
liberalisere tjenesteydelser af almen økonomisk interesse eller at privatisere offentlige organer, der udfører 
sådanne tjenesteydelser, eller at afskaffe eksisterende monopoler vedrørende andre aktiviteter eller en række 
distributionstjenester.
2 Overtrædelsesprocedure henlagt i 2011 som følge af Frankrigs vedtagelse af alle gennemførelsesbestemmelser.
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skyldtes spørgsmålet om ophævelse af erhvervet "avoué (og derfor, om obligatorisk 
anvendelse af en avoué var korrekt eller ikke) derfor ikke gennemførelsen af direktivet, men 
en national afgørelse. Forsinkelsen med gennemførelsen er derfor ikke afgørende i analysen af 
dette andragende.

Konklusion

Kommissionen er af den opfattelse, at andragerne ikke kan påberåbe sig direktiv 2006/123/EF 
som støtte for, at erhvervet "avoué" burde have været ophævet fra den 28. december 2009, og 
at de derfor burde fritages for forpligtelsen til at afholde omkostningerne til en avoué."


