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Suġġett: Petizzjoni 0974/2012, imressqa minn Regis Schiocchett, ta’ ċittadinanza 
Franċiża, dwar in-nuqqas li tiġi implimentata d-Direttiva dwar is-Servizzi 
(2006/123/KE) fi Franza.

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanti qed jikkontestaw il-monopolju professjonali tal-"Avoués" fil-Qrati tal-Appell 
tar-Repubblika Franċiża. Fl-opinjoni tagħhom, il-ħtieġa li jintużaw dawn il-professjonisti fil-
qrati tal-appell tmur kontra l-kompetizzjoni ħielsa.

B’mod partikolari, il-petizzjonanti qed jikkontestaw l-obbligu impost fuqhom mill-Qorti tal-
Appell ta’ Nancy biex iħallsu l-ispejjeż relatati max-xogħol ta’ żewġ Avouées li ħadu sehem 
fil-proċedimenti kontrihom.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta’ Novembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Frar 2013

Il-petizzjonanti jissuġġerixxu li l-professjoni ta’ avoué li, fl-opinjoni tagħhom, mhix konformi 
mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2006/123/KE dwar is-servizzi fis-suq intern, 
konsegwentement kellha titneħħa qabel tmiem it-traspożizzjoni tad-Direttiva dwar is-Servizzi 
maħsuba għat-28 ta’ Diċembru 2009. Konsegwentement, il-petizzjonanti jikkontestaw l-
obbligu li jħallsu l-ispejjeż imposti fuqhom wara rikors - obbligatorju - lil avoué minħabba li 
fid-data meta kienu meħtieġa s-servizzi ta’ avoué (probabbli wara t-28 ta’ Diċembru 2009) l-
awtoritajiet Franċiżi kienu diġà obbligati li jneħħu l-professjoni ta’ avoué.
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Peress li l-professjoni ta’ avoué ċertament tagħmel parti mill-qasam tal-attivitajiet koperti 
mid-Direttiva 2006/123/KE, l-Awtoritajiet Franċiżi kellhom l-obbligu li janalizzaw l-eżiġenzi 
imposti għall-eżerċitar ta’ din l-attività u jiżguraw il-konformità tal-leġiżlazzjoni maħsuba 
mal-preskrizzjonijiet tad-Direttiva dwar is-Servizzi u dan, qabel it-28 ta’ Diċembru 2009.
Din l-analiżi imponiet lill-Istati Membri evalwazzjoni ta’ ċerti rekwiżiti (elenkanti b’mod 
partikolari fl-Artikolu 15 tad-Direttiva) u t-tneħħija ta’ ċerti rekwiżiti oħrajn (previsti fl-
Artikolu 14 tad-Direttiva). Madankollu, għall-kuntrarju ta’ dak li jindikaw il-petizzjonanti, l-
għan tad-Direttiva mhux li tabolixxi l-monopolji eżistenti għal ċerti attivitajiet1. 
Barra minn hekk, il-petizzjonanti jissuġġerixxu li t-tariffi fissi tal-avoués mhumiex konformi 
mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2006/123/KE. It-tariffi fissi huma previsti mill-
Artikolu 15(2)(g) tad-Direttiva. Dawn jinsabu għaldaqstant fil-lista ta’ rekwiżiti li għandhom 
jiġu evalwati mill-Istati Membri sabiex jiġi żgurat li jkunu tassew nondiskriminatorji, 
meħtieġa u proporzjonati. Jekk għandha tingħata attenzjoni partikolari lil din l-evalwazzjoni, 
minħabba li dawn ir-rekwiżiti elenkati fl-Art. 15 jikkostitwixxu restrizzjonijiet importanti 
għal-libertà ta’ stabbiliment, dan l-Artikolu (għall-kuntrarju tal-Artikolu 14 tad-Direttiva) ma 
jindikax li dawn ir-rekwiżiti huma pprojbiti. Għalhekk mhux possibbli li wieħed jikkonkludi 
mill-eżistenza ta’ tariffi fissi għall-avoués li dawn huma awtomatikament ipprojbiti.
Barra minn hekk, skont l-analiżi tal-Kummissjoni Ewropea, kieku huwa minnu li t-
traspożizzjoni tad-Direttiva 2006/123/KE dwar is-servizzi fis-suq intern timponi lill-
Awtoritajiet Franċiżi li janalizzaw il-leġiżlazzjoni li tirregola l-professjoni tal-avoué, u f’dan 
il-qafas probabbilment tagħmel neċessarja r-revoka ta’ ċerti rekwiżiti previsti mir-
regolamentazzjoni Franċiża li probabbilment ma kinux setgħu jitqiesu bħala ġustifikati jew 
proporzjonati, l-ebda dispożizzjoni tad-Direttiva dwar is-Servizzi ma tobbliga t-tneħħija ta’ 
din il-professjoni.
Fil-fatt, għalhekk kienet responsabbiltà tal-Awtoritajiet nazzjonali li jiddeċiedu dwar l-
opportunità jew le li jżommu jew ineħħu regolamentazzjoni dwar attività. Kieku l-
Awtoritajiet Franċiżi (li setgħu jimmodifikaw ċertu dispożizzjonijiet tar-regolamentazzjoni 
dwar il-professjonijiet) qiesu li kienu jippreferu jipproċedu b’riformulazzjoni aktar globali ta’ 
din l-attività li kienet twassal għat-tneħħija tal-professjoni ta’ avoué, din id-deċiżjoni taqa’ 
biss taħt il-kompitu nazzjonali. 
Il-fatt li l-ħtieġa ta’ konformità mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar is-Servizzi 
b’riformulazzjoni ta’ ċerti dispożizzjonijiet tar-regolamentazzjoni inkwistjoni tista’ tkun il-
bidu ta’ proċess ta’ kritika akbar, fil-livell nazzjonali, li jwassal għad-deċiżjoni tat-tneħħija 
tal-professjoni ta’ avoué, ma jistax jiġi interpretat bħala sinifikanti li t-tneħħija ta’ din il-
professjoni kienet obbligatorja fil-qafas tat-traspożizzjoni tad-Direttiva dwar is-Servizzi.
F’dan is-sens, kieku huwa minnu li t-traspożizzjoni tad-Direttiva dwar is-Servizzi ma 
ntlaħqietx bis-sħiħ sat-28 ta’ Diċembru 2009 u, konsegwentement, il-Kummissjoni Ewropea 
nediet proċedura ta’ ksur kontra Franza għad-dewmien fit-traspożizzjoni ta’ din id-Direttiva2, 
il-kwistjoni ta’ tneħħija tal-professjoni ta’ avoué (u għalhekk il-leġittimità jew le tar-rikors 
obbligatorju għal avoué) ma kinitx tkun riżultat tal-implimentazzjoni tad-Direttiva iżda ta’ 
                                               
1 Il-Premessa 8 tad-Direttiva tippreċiża hekk: "Huwa xieraq li d-dispożizzjonijiet ta’ din id-
Direttiva dwar il-libertà ta’ stabbiliment u l-moviment liberu tas-servizzi għandu japplika biss 
sakemm l-attivitajiet trattati huma miftuħa għal kompetizzjoni, sabiex dawn ma jobbligawx 
lill-Istati Membri jew biex jilliberalizzaw servizzi ta’ interess ġenerali ekonomiku jew biex 
jipprivatizzaw entitajiet pubbliċi li jipprovdu tali servizzi jew li jabolixxu monopolji eżistenti 
għal attivitajiet oħra jew ċerti servizzi ta’ distribuzzjoni."
2 Ksur ikklassifikat fl-2011 wara l-adozzjoni minn Franza tat-testi kollha ta’ traspożizzjoni.
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deċiżjoni nazzjonali. Id-dewmien tat-traspożizzjoni għalhekk mhux rilevanti fl-analiżi ta’ din 
il-petizzjoni.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni Ewropea tikkunsidra li l-petizzjonanti ma jistgħux jużaw id-
Direttiva 2006/123/KE biex isostnu li l-professjoni ta’ avoué kellha titneħħa mit-
28 ta’ Diċembru 2009 u li, f’dan il-każ, għandhom jiġu eżonerati mill-obbligu li jħallsu l-
ispejjeż ta’ avoué.


