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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0974/2012 dėl Paslaugų direktyvos (2006/123/EB) 
neįgyvendinimo Prancūzijoje, kurią pateikė Prancūzijos pilietis R. S.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjai kritikuoja patikėtinių apeliaciniame teisme (pranc. avoué) profesinį 
monopolį Prancūzijos Respublikos apeliaciniame teisme. Jų manymu, būtinybė kreiptis į 
šiuos specialistus apeliaciniame teisme prieštarauja laisvos konkurencijos principui.

Peticijos pateikėjas ypač pasipiktinęs tuo, kad Nansi apeliacinis teismas įpareigojo jį padengti 
teismo išlaidas, susijusias su dviejų patikėtinių apeliaciniame teisme, dalyvavusių jam 
iškeltoje byloje priešingos šalies pusėje, darbu.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. lapkričio 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. vasario 27 d.

„Peticijos pateikėjai pabrėžia, kad patikėtinio specialybė turėjo būti panaikinta prieš baigiantis 
nustatytam Paslaugų direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę terminui (2009 m. gruodžio 
28 d.), nes ši specialybė, jų teigimu, neatitinka Direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus 
rinkoje nuostatų. Todėl peticijos pateikėjai nesutinka su tuo, kad yra įpareigoti padengti 
išlaidas, patirtas privalomai naudojantis patikėtinio paslaugomis, nes tuo metu, kai patikėtinio 
paslaugų reikėjo (tikriausiai po 2009 m. gruodžio 28 d.), Prancūzijos institucijos jau turėjo 
būti panaikinusios patikėtinio specialybę.
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Kadangi patikėtinio specialybė iš tikrųjų patenka į veiklos rūšių, kurioms taikoma Direktyva 
2006/123/EB, sritį, Prancūzijos institucijos privalėjo apsvarstyti reikalavimus, taikomus 
siekiant vykdyti šią veiklą, ir užtikrinti, kad iki 2009 m. gruodžio 28 d. tam tikri teisės aktai 
būtų suderinti su Paslaugų direktyvos reikalavimais.
Apsvarstydamos juos valstybės narės turėjo įvertinti tam tikrus reikalavimus (visų pirma 
išvardytus direktyvos 15 straipsnyje) ir panaikinti kai kuriuos reikalavimus (nurodytus 
direktyvos 14 straipsnyje). Tačiau, kitaip negu teigia peticijos pateikėjai, direktyvos tikslas 
nėra panaikinti esamą tam tikrų veiklos rūšių monopolį1. 
Be to, peticijos pateikėjai pabrėžia, kad privalomi patikėtinių tarifai neatitinka Direktyvos 
2006/123/EB nuostatų. Privalomi tarifai nurodomi direktyvos 15 straipsnio g punkte. Taigi jie 
įtraukti į reikalavimų, kuriuos turi vertinti valstybės narės, siekdamos užtikrinti, kad jie būtų 
nediskriminaciniai, būtini ir proporcingi, sąrašą. Nors šį vertinimą reikia atlikti ypač 
kruopščiai, nes tokiais 15 straipsnyje išvardytais reikalavimais labai apribojama įsisteigimo 
laisvė, šiame straipsnyje (kitaip negu direktyvos 14 straipsnyje) nenurodoma, kad tokie 
reikalavimai draudžiami. Taigi iš to, kad taikomi privalomi patikėtinių tarifai, negalima daryti 
išvados, kad šie tarifai savaime yra draudžiami.
Todėl Europos Komisija analizuoja, kad, nors perkeldamos Direktyvą 2006/123/EB dėl 
paslaugų vidaus rinkoje Prancūzijos institucijos iš tikrųjų turėjo apsvarstyti teisės aktus, 
kuriais reglamentuojama patikėtinio specialybė, ir šiuo pagrindu tikriausiai privalėjo 
panaikinti tam tikrus Prancūzijos teisės aktuose numatytus reikalavimus, kurie galbūt negalėjo 
būti laikomi pagrįstais ir proporcingais, jokia Paslaugų direktyvos nuostata nebuvo 
įpareigojama šią specialybę panaikinti.
Taigi šiuo pagrindu tik nacionalinės institucijos turėjo nuspręsti, ar veiklą reglamentuojančius 
teisės aktus reikia palikti galioti, ar panaikinti. Jeigu Prancūzijos institucijos (iš tikrųjų 
privalėjusios iš dalies pakeisti tam tikras teisės aktų, kuriais reglamentuojamos profesijos, 
nuostatas) pirmenybę teikė tam, kad būtų bendrai pertvarkyta ši veikla, todėl patikėtinio 
specialybė buvo panaikinta, tai šis sprendimas priskiriamas tik nacionalinei kompetencijai. 
Tai, kad dėl prievolės įgyvendinti Paslaugų direktyvos nuostatas, pakeičiant tam tikras 
aptariamų teisės aktų nuostatas, nacionaliniu lygmeniu galėjo būti vykdomi platesni 
svarstymai, po kurių priimtas sprendimas panaikinti patikėtinio specialybę, negali būti 
aiškinama, kad panaikinti šią specialybę reikėjo perkeliant Paslaugų direktyvą.
Šia prasme, nors Paslaugų direktyva 2009 m. gruodžio 28 d. iš tikrųjų nebuvo visiškai baigta 
perkelti į nacionalinę teisę, todėl Europos Komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą 
prieš Prancūziją dėl vėlavimo perkelti šią direktyvą2, patikėtinio specialybės panaikinimo 
klausimas (taigi ir klausimas, ar teisėta privalomai naudotis patikėtinio paslaugomis) iš tikrųjų 
buvo susijęs ne su direktyvos įgyvendinimu, bet su nacionaliniu sprendimu. Todėl nagrinėjant 
šią peticiją nereikia kelti vėlavimo perkelti į nacionalinę teisę klausimo.

Išvada

Europos Komisija mano, jog peticijos pateikėjai negali remtis Direktyva 2006/123/EB 

                                               
1 Direktyvos 8 konstatuojamojoje dalyje nurodoma: „šios direktyvos nuostatos dėl įsisteigimo laisvės ir laisvo 
paslaugų judėjimo turėtų būti taikomos tik tais atvejais, kai aptariama veikla yra vykdoma atviros konkurencijos 
sąlygomis, kad šios nuostatos neįpareigotų valstybių narių liberalizuoti bendrų ekonominių interesų paslaugas ar 
privatizuoti valstybinių subjektus, teikiančius tokias paslaugas, arba panaikinti esamas kitų veiklos rūšių arba 
tam tikrų paskirstymo paslaugų monopolijas“.
2 Pažeidimas baigtas nagrinėti 2011 m., Prancūzijai priėmus visus perkėlimo aktus.
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teigdami, kad patikėtinio specialybė turėjo būti panaikinta nuo 2009 m. gruodžio 28 d. ir kad 
šiuo pagrindu jie turėtų būti atleisti nuo prievolės padengti su patikėtiniu susijusias išlaidas.“


