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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0974/2012, του Regis Schiocchett, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τη μη εφαρμογή της οδηγίας περί παροχής υπηρεσιών (2006/123/ ΕΚ) στη 
Γαλλία

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέροντες αντιδρούν όσον αφορά το επαγγελματικό μονοπώλιο των "Avoués" 
(δικαστικών υπαλλήλων) στα εφετεία της Γαλλικής Δημοκρατίας. Κατά την άποψή τους, η 
υποχρέωση προσφυγής στους εν λόγω επαγγελματίες για την άσκηση εφέσεων έρχεται σε 
αντίθεση με τον ελεύθερο ανταγωνισμό.

Συγκεκριμένα, ο αναφέρων εκφράζει την αντίρρησή του όσον αφορά την επιβληθείσα από το 
Εφετείο του Nancy υποχρέωση καταβολής των εξόδων με τα οποία επιβαρύνθηκαν δύο 
Avouées κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο υπόθεσης του αναφέροντος.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Νοεμβρίου 2012. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Φεβρουαρίου 2013

Οι αναφέροντες επισημαίνουν ότι το επάγγελμα του λεγόμενου "avoué" δικαστικού 
υπαλλήλου δεν συνάδει, κατά την άποψή τους, με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/123/ΕΚ
περί παροχής υπηρεσιών και ότι έπρεπε, συνεπώς, να έχει καταργηθεί αυτό πριν την 
ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας μεταφοράς της οδηγίας για τις υπηρεσίες, η οποία είχε 
οριστεί στις 28 Δεκεμβρίου 2009. Ως εκ τούτου, οι αναφέροντες αμφισβητούν οποιαδήποτε 
υποχρέωση καταβολής των εξόδων της -υποχρεωτικής- προσφυγής σε δικαστικό υπάλληλο 
αυτής της κατηγορίας με το αιτιολογικό ότι κατά τον χρόνο που ζητήθηκαν οι υπηρεσίες του 
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υπαλλήλου (κατά πάσα πιθανότητα αφού είχε παρέλθει η 28η Δεκεμβρίου 2009) οι γαλλικές
αρχές ήταν ήδη υποχρεωμένες να καταργήσουν τη θέση του.

Δεδομένου ότι τα καθήκοντα του εν λόγω δικαστικού υπαλλήλου άπτονται σαφώς των 
δραστηριοτήτων που καλύπτονται από την οδηγία 2006/123/ΕΚ, οι γαλλικές αρχές ήταν 
υποχρεωμένες να επανεξετάσουν τις προϋποθέσεις άσκησης των εν λόγω καθηκόντων και να 
μεριμνήσουν ώστε να ευθυγραμμιστεί η σχετική νομοθεσία με τις διατάξεις της οδηγίας περί 
παροχής υπηρεσιών και μάλιστα πριν τις 28 Δεκεμβρίου 2009.
Η προαναφερθείσα επανεξέταση υποχρεώνει τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν ορισμένες 
απαιτήσεις, οι οποίες απαριθμούνται συγκεκριμένα στο άρθρο 15 της οδηγίας και να 
καταργήσουν ορισμένες άλλες απαιτήσεις, οι οποίες περιγράφονται στο άρθρο 14 της 
οδηγίας. Εντούτοις και παρά τον ισχυρισμό των αναφερόντων, η οδηγία δεν έχει σκοπό την 
κατάργηση των μονοπωλίων που υφίστανται σε ορισμένες δραστηριότητες1. 
Επί άλλου θέματος, οι αναφέροντες υποστηρίζουν ότι οι υποχρεωτικές τιμές παροχής 
υπηρεσιών των εν λόγω δικαστικών υπαλλήλων δεν συνάδουν με τις διατάξεις της οδηγίας 
2006/123/ΕΚ.   Οι υποχρεωτικές τιμές αναφέρονται στο άρθρο 15 σημείο ζ) της οδηγίας. 
Τούτο σημαίνει ότι συμπεριλαμβάνονται στις απαιτήσεις που οφείλουν να αξιολογήσουν τα 
κράτη μέλη προκειμένου να διασφαλίσουν ότι αυτές δεν εισάγουν διακρίσεις και ότι είναι 
αναγκαίες και αναλογικές. Η εν λόγω επανεξέταση πρέπει οπωσδήποτε να πραγματοποιηθεί 
με ιδιαίτερη προσοχή διότι οι απαιτήσεις που περιέχονται στο άρθρο 15 αποτελούν 
σημαντικούς περιορισμούς της ελευθερίας εγκατάστασης αλλά από το άρθρο δεν προκύπτει 
ότι απαγορεύονται (σε αντίθεση με το άρθρο 14 της οδηγίας).  Συνεπώς, από το γεγονός της 
ύπαρξης των υποχρεωτικών τιμών για τους εν λόγω υπαλλήλους δεν συνάγεται ότι αυτές θα 
απαγορεύονταν αυτομάτως.
Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι, σύμφωνα με την ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η 
μεταφορά της οδηγίας 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά 
υποχρεώνει πράγματι τις γαλλικές αρχές να επανεξετάσουν την νομοθεσία που διέπει το 
επάγγελμα του "avoué" και, στο πλαίσιο αυτό, να καταργήσουν ενδεχομένως ορισμένες 
απαιτήσεις που προβλέπονται από το γαλλικό ρυθμιστικό πλαίσιο εάν δεν μπορούν αυτές να 
θεωρηθούν δικαιολογημένες και αναλογικές, αλλά δεν υφίσταται καμία διάταξη της οδηγίας 
για τις υπηρεσίες η οποία καθιστά υποχρεωτική την κατάργηση του ίδιου του επαγγέλματος.
Τούτο σημαίνει ότι ανήκει στην αποκλειστική ευχέρεια των εθνικών αρχών να αποφασίσουν 
κατά πόσο ενδείκνυται ή όχι η διατήρηση ή η κατάργηση του ρυθμιστικού πλαισίου που 
διέπει μια δραστηριότητα. Σε περίπτωση που οι γαλλικές αρχές, όντας υποχρεωμένες να 
τροποποιήσουν ορισμένες διατάξεις της νομοθεσίας που διέπει τα επαγγέλματα, κρίνουν 
σκόπιμο να προβούν σε μια ευρύτερη αναθεώρηση της δραστηριότητας που θα είχε ως 
αποτέλεσμα την κατάργηση του επαγγέλματος του "avoué", τούτη η απόφαση εμπίπτει 
αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της εθνικής αρχής. 
Το γεγονός ότι η αναγκαιότητα συμμόρφωσης προς τις διατάξεις της οδηγίας για τις 
υπηρεσίες μέσω της αναθεώρησης ορισμένων διατάξεων της εν λόγω νομοθεσίας μπορεί να 
γίνει αιτία ενός ευρύτερου προβληματισμού σε επίπεδο κράτους μέλους, του οποίου 
αποτέλεσμα θα ήταν η απόφαση κατάργησης του επαγγέλματος του εν λόγω δικαστικού 
                                               
1 Η αιτιολογική σκέψη αρ. 8 ορίζει ότι: Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας σχετικά με την ελευθερία 
εγκατάστασης και την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο κατά τον βαθμό που 
οι σχετικές δραστηριότητες είναι ανοικτές στον ανταγωνισμό και, επομένως, δεν υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να 
ελευθερώσουν υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος ή να ιδιωτικοποιήσουν δημόσιους φορείς παροχής 
των εν λόγω υπηρεσιών ή να καταργήσουν υφιστάμενα μονοπώλια για άλλες δραστηριότητες ή ορισμένες 
υπηρεσίες διανομής.
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υπαλλήλου δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως συνώνυμο με την υποχρέωση κατάργησης του 
επαγγέλματος στο πλαίσιο της μεταφοράς της οδηγίας για τις υπηρεσίες στο εθνικό δίκαιο.
Κατά την έννοια αυτή, το γεγονός της μη ολοκληρωμένης μεταφοράς της οδηγίας για τις 
υπηρεσίες στις 28 Δεκεμβρίου 2009 είχε ως αποτέλεσμα να κινήσει η Επιτροπή διαδικασία 
επί παραβάσει εναντίον της Γαλλίας σε σχέση με την μεταφορά της οδηγίας1 αλλά το θέμα 
της κατάργησης του επαγγέλματος του εν λόγω δικαστικού υπαλλήλου (και, κατά συνέπεια, η 
νομιμότητα ή όχι της προσφυγής σε avoué) δεν εξαρτάται από την έναρξη ισχύος της οδηγίας 
αλλά από την απόφαση της αρχής του κράτους μέλους. Η καθυστέρηση που σημειώθηκε 
στην μεταφορά δεν παίζει συνεπώς κανένα ρόλο στην ανάλυση της παρούσας αναφοράς. 

Συμπέρασμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι οι αναφέροντες δεν μπορούν να επικαλεστούν την οδηγία 
2006/123/ΕΚ για να ισχυριστούν ότι το επάγγελμα του "avoué" έπρεπε να είχε καταργηθεί 
από 28ης Δεκεμβρίου 2009 και ότι, άρα, θα έπρεπε να απαλλαγούν από την υποχρέωση 
καταβολής των αντίστοιχων εξόδων δικαστικού υπαλλήλου.

                                               
1 Παράβαση που τέθηκε στο αρχείο το 2011 κατόπιν της έγκρισης από την Γαλλία του συνόλου των κειμένων 
μεταφοράς. 


