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Tárgy: Regis Schiocchett francia állampolgár által benyújtott 0974/2012. számú 
petíció a szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv alkalmazásának 
Franciaország általi elmulasztásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtói vitatják az „avoué” elnevezésű jogi képviselők Franciaország fellebbviteli 
bíróságain belüli szakmai monopóliumát. Véleményük szerint az a kötelezettség, hogy 
fellebbezés esetén csak ezeket a szakembereket lehet igénybe venni, ellentétes a szabad 
versennyel.

A petíció benyújtói különösen azt kifogásolják, hogy a nancy-i fellebbviteli bíróság kötelezte 
őket az ellenük folyó eljárásban részt vevő két jogi képviselő („avoué”) tevékenységéhez 
kapcsolódó költségek megfizetésére.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. november 22. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. február 27.

A petíció benyújtói amellett érvelnek, hogy az „avoué” elnevezésű jogi képviselői (a 
továbbiakban csak jogi képviselő) szakma nem felel meg a belső piaci szolgáltatásokról szóló 
2006/123/EK irányelv rendelkezéseinek, és ezért a tevékenységet a szolgáltatási irányelv 
átültetésére kitűzött 2009. december 28-i határidő előtt el kellett volna törölni. Ennek 
következtében a petíció benyújtói vitatják, hogy kötelességük lenne kifizetni azokat a 
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költségeket, amelyeket a jogi képviselők – kötelező – igénybevétele miatt számítottak fel 
nekik, arra hivatkozva, hogy abban az időpontban, amikor a képviselők szolgáltatásait 
igénybe vették (feltehetőleg 2009. december 28-át követően), a francia hatóságoknak már 
meg kellett volna szüntetniük ezt a foglalkozást.

Mivel a jogi képviselői szakma valóban a 2006/123/EK irányelv hatálya alá tartozik, a francia 
hatóságoknak meg kellett vizsgálniuk e tevékenység gyakorlásának feltételeit, és biztosítaniuk 
kellett, hogy a vonatkozó jogszabályok 2009. december 28-áig összhangba kerüljenek a 
szolgáltatási irányelv előírásaival.
Ez a vizsgálat megkövetelte a tagállamoktól bizonyos (az irányelv 15. cikkében felsorolt) 
követelmények értékelését és bizonyos egyéb (az irányelv 14. cikkében felsorolt) 
követelmények megsemmisítését. Ugyanakkor a petíció benyújtóinak állításaival ellentétben 
az irányelv célja nem az, hogy eltörölje az egyes tevékenységek esetében fennálló 
monopóliumot1. 
A petíció benyújtói továbbá úgy vélik, hogy a jogi képviselőknek kötelezően fizetendő díjak 
nem egyeztethetők össze a 2006/123/EK irányelv rendelkezéseivel. A rögzített díjtételekre az 
irányelv 15. cikkének g) pontja hivatkozik, vagyis azon követelmények listáján szerepel, 
amelyeket a tagállamoknak értékelniük kell annak biztosítása érdekében, hogy azok valóban 
megkülönböztetésmentesek, szükségesek és arányosak legyenek. Ugyan ezen értékelések 
során igen körültekintően kell eljárni, mivel a 15. cikkben felsorolt követelmények a 
letelepedés szabadságának jelentős korlátozását jelentik, ez a cikk (az irányelv 14. cikkével 
ellentétben) nem írja elő e követelmények tilalmát. A jogi képviselőknek fizetendő kötelező 
díjak létezéséből tehát nem vonható le az a következtetés, hogy ezeket automatikusan be 
kellene tiltani.
Az Európai Bizottság elemzése szerint továbbá ugyan a belső piaci szolgáltatásokról szóló 
2006/123/EK irányelv átültetése során a francia hatóságoknak felül kellett vizsgálniuk a jogi 
képviselői szakmát irányító jogszabályokat, és ennek keretében szükséges volt a francia 
szabályozás igazolhatónak és arányosnak talán nem tekinthető egyes követelményeinek 
hatályon kívül helyezése is, a szolgáltatási irányelv egyetlen rendelkezése sem tette 
kötelezővé e szakma felszámolását.
A fentiek értelmében kizárólag a nemzeti hatóságok felelőssége annak eldöntése, hogy az egy 
adott tevékenységre vonatkozó szabályozást fenntartsa-e vagy megszüntesse. Amennyiben a 
francia hatóságok (amelyeknek valóban módosítaniuk kellett a szakmákra vonatkozó 
szabályozásokkal kapcsolatos bizonyos rendelkezéseket) úgy vélnék, hogy e tevékenység 
kereteit átfogóbb módon kellene átdolgozni, ami a jogi képviselői szakma megszüntetését 
jelentené, ezt a döntést kizárólag a nemzeti hatáskörben lehetne meghozni. 
Azt a tényt, hogy egyes vonatkozó rendelkezéseknek a szolgáltatási irányelv előírásainak való 
megfelelés szükségessége miatti módosítása egy szélesebb körű, nemzeti szintű gondolkodási 
folyamatot indíthat el, amely a jogi képviselői szakma eltörlésére irányuló döntéshez is 
vezethet, nem lehet úgy értelmezni, hogy a szakma megszüntetése a szolgáltatási irányelv 
                                               
1 Az irányelv (8) preambulumbekezdése a következőt mondja ki : „Helyénvaló, hogy ennek az 
irányelvnek a letelepedés szabadságára és a szolgáltatások szabad mozgására vonatkozó 
rendelkezéseit csak olyan mértékben legyen kötelező alkalmazni, amilyen mértékben az 
érintett tevékenységek a versenyre nyitottak, így e rendelkezések a tagállamokat sem az 
általános gazdasági érdekű szolgáltatások liberalizációjára, sem a szolgáltatásokat nyújtó 
közintézmények magánosítására, sem az egyéb tevékenységek vagy egyes szolgáltatások 
esetében meglévő monopóliumok eltörlésére nem kötelezik.”
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átültetésének keretében kötelező lenne.
Ebben az értelemben igaz ugyan, hogy a szolgáltatási irányelv átültetését 2009. december 28-
ára nem hajtották végre teljes körűen, és hogy ennek következtében az Európai Bizottság 
kötelezettségszegési eljárást indított Franciaország ellen az irányelv átültetésének késedelme 
miatt1, a jogi képviselői szakma megszüntetésének (és ezzel a jogi képviselő kötelező 
igénybevételének) kérdése nem az irányelv végrehajtásával van összefüggésben, hanem 
inkább nemzeti döntés kérdése. Az átültetés késedelmessége tehát a jelenlegi petíció 
vizsgálata során nem releváns információ.

Következtetés

Az Európai Bizottság úgy véli, hogy a petíció benyújtói nem támaszkodhatnak a 2006/123/EK 
irányelvre, amikor azt állítják, hogy a jogi képviselői („avoué”) szakmát 2009. december 28-a 
előtt meg kellett volna szüntetni és emiatt fel kellett volna őket menteni a jogi képviselőknek 
járó díj kifizetése alól.

                                               
1 2011-ben indított kötelezettségszegési eljárás az átültető rendelkezések franciaországi 
elfogadását követően.


