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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0974/2012, ko iesniedza Francijas valstspiederīgais R. S., 
par Pakalpojumu direktīvas (2006/123/EK) neievērošanu Francijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji apstrīd par avoué dēvēto profesionālo juristu monopolu Francijas 
Republikas apelācijas tiesās. Pēc viņu domām, prasība izmantot šo profesionāļu pakalpojumus 
apelācijas tiesās ir pretrunā konkurences brīvībai.

Lūgumraksta iesniedzēji īpaši apstrīd Nansī apelācijas tiesas tiem noteikto pienākumu segt 
izmaksas par divu avouées darbu, kuras piedalījās tiesvedībā pret viņiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 22. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. februārī

Lūgumraksta iesniedzēji uzsver, ka, tā kā, pēc viņu domām, avoué profesija neatbilst 
Direktīvas 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū noteikumiem, šī darbība tāpēc bija 
jāatceļ līdz Pakalpojumu direktīvas transponēšanas termiņa beigām, tas ir, līdz 2009. gada 
28. decembrim. Attiecīgi lūgumraksta iesniedzēji apstrīd pienākumu segt avoué izmaksas, kas 
tika maksātas saistībā ar obligātu avoué pakalpojumu izmantošanu, jo dienā, kad avoué
pakalpojumi tika pieprasīti (iespējams, pēc 2009. gada 28. decembra), Francijas iestādēm jau 
bija jāatceļ avoué profesija.

Ņemot vērā, ka avoué profesija ir ietverta darbības jomā, uz ko attiecas 
Direktīva 2006/123/EK, Francijas iestādēm līdz 2009. gada 28. decembrim bija jāpārskata 
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prasības, kas noteiktas darbībai šajā profesijā, un jāpārliecinās par attiecīgo tiesību aktu 
atbilstību Pakalpojumu direktīvas prasībām.
Šīs pārskatīšanas ietvaros dalībvalstīm bija jānovērtē noteiktas prasības (tās galvenokārt 
uzskaitītas direktīvas 15. pantā) un jāatceļ citas noteiktas prasības (tās izklāstītas direktīvas 
14. pantā). Tomēr pretēji tam, ko norāda lūgumraksta iesniedzēji, direktīvas mērķis nav atcelt 
monopolu attiecībā uz noteiktām darbībām1. 
Turklāt lūgumraksta iesniedzēji uzsver, ka fiksēti avoué tarifi neatbilstot 
Direktīvas 2006/123/EK noteikumiem. Fiksēti tarifi ir minēti direktīvas 15. panta 2. punkta 
g) apakšpunktā. Tādējādi tie ir ietverti to prasību sarakstā, kas dalībvalstīm jānovērtē, lai 
pārliecinātos, ka tās nav diskriminējošas, ir nepieciešamas un samērīgas. Lai arī šai 
novērtēšanai ir jāpievērš īpaša uzmanība, jo 15. pantā uzskaitītās prasības ir nopietni 
ierobežojumi brīvībai veikt uzņēmējdarbību, šajā pantā (pretēji direktīvas 14. pantam) nav 
norādīts, ka šādas prasības ir aizliegtas. Tātad fakts, ka pastāv fiksēti avoué tarifi, neļauj 
secināt, ka tie automātiski būtu aizliegti.
Turklāt saskaņā ar Eiropas Komisijas analīzi, lai arī ir pareizi, ka Direktīvas 2006/123/EK par 
pakalpojumiem iekšējā tirgū transponēšana Francijas iestādēm uzlika par pienākumu pārskatīt 
tiesību aktus, ar ko tiek reglamentēta avoué profesija, un šajā saistībā, iespējams, bija 
nepieciešams atcelt dažas prasības, kas noteiktas Francijas regulējumā un ko, iespējams, 
nevarēja uzskatīt par pamatotām un samērīgām, neviens Pakalpojumu direktīvas noteikums 
neuzlika par pienākumu atcelt šo profesiju.
Tātad šajā ziņā tikai valsts iestādes varēja lemt par to, vai saglabāt vai atcelt regulējumu, kas 
attiecas uz kādu darbību. Ja Francijas iestādes (kurām bija jāgroza zināmi regulējuma 
noteikumi, kas attiecas uz profesijām) uzskatīja par vēlamu veikt plašāku šīs darbības 
pārskatīšanu, kā rezultātā tiktu atcelta avoué profesija, šāds lēmums ir tikai valsts 
kompetencē. 
Ja tādēļ, ka ir jāatbilst Pakalpojumu direktīvas noteikumiem, grozot zināmus attiecīgā 
regulējuma noteikumus, ir nepieciešams plašāks diskusiju process valsts līmenī, kā rezultātā 
tiek pieņemts lēmums par avoué profesijas atcelšanu, to nevar interpretēt kā faktu, kurš 
nozīmē, ka šīs profesijas atcelšana bija obligāta Pakalpojumu direktīvas transponēšanas 
ietvaros.
Šajā ziņā, lai arī ir pareizi, ka Pakalpojumu direktīvas transponēšana pilnībā netika pabeigta 
līdz 2009. gada 28. decembrim un tā rezultātā Eiropas Komisija uzsāka pārkāpuma procedūru 
pret Franciju par kavēšanos ar šīs direktīvas transponēšanu2, uz avoué profesijas atcelšanas
jautājumu (un attiecīgi uz obligātas avoué pakalpojumu izmantošanas likumīguma vai 
nelikumīguma jautājumu) neattiecās direktīvas īstenošana, bet gan valsts lēmums. Kavēšanās 
ar transponēšanu tādēļ nav saistāma ar šā lūgumraksta analīzi.

Secinājums

                                               
1 Direktīvas 8. apsvērumā ir precizēts: „Ir lietderīgi tos šīs direktīvas noteikumus, kas attiecas 
uz brīvību veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu brīvu apriti, piemērot tikai tiktāl, ciktāl 
attiecīgās darbības ir atvērtas konkurencei, lai tie neliktu dalībvalstīm vai nu liberalizēt 
vispārējas ekonomiskas nozīmes pakalpojumus vai privatizēt publiskās struktūras, kas sniedz 
šādus pakalpojumus, vai atcelt pastāvošos monopolus attiecībā uz citām darbībām vai 
noteiktiem izplatīšanas pakalpojumiem.”
2 Pārkāpuma procedūra tikai izbeigta 2011. gadā pēc tam, kad Francija pieņēma visus 
transponēšanas dokumentus.
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Eiropas Komisija uzskata, ka lūgumraksta iesniedzēji n e v a r  balstīties uz 
Direktīvu 2006/123/EK, lai izvirzītu apgalvojumus, ka avoué profesija bija jāatceļ no 
2009. gada 28. decembra un ka tādējādi viņi būtu jāatbrīvo no pienākuma segt avoué
izmaksas.


