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Przedmiot: Petycja 0974/2012, którą złożył R. S. (Francja) w sprawie niewdrożenia 
dyrektywy usługowej (2006/123/WE) we Francji

1. Streszczenie petycji

Składający petycję sprzeciwiają się istnieniu monopolu zawodowego avoués w sądach 
apelacyjnych Republiki Francuskiej. Sądzą oni, że wymóg korzystania z usług avoués
w sądach apelacyjnych jest sprzeczny z zasadą wolnej konkurencji.

Składający petycję kwestionują zwłaszcza narzucony na nich przez Sąd Apelacyjny w Nancy 
obowiązek uiszczenia kosztów za pracę dwóch avoués biorących udział w toczącym się 
przeciwko nim postępowaniu.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 listopada 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 lutego 2013 r.

Składający petycję twierdzą, że zawód avoué nie jest według nich zgodny z przepisami 
dyrektywy 2006/123/WE dotyczącej usług na rynku wewnętrznym, działalność ta powinna 
zatem zostać zlikwidowana przed upływem okresu transpozycji dyrektywy usługowej, który 
był ustalony na 28 grudnia 2009 r. W rezultacie składający petycję kwestionują obowiązek 
uiszczenia opłat za skorzystanie – obowiązkowe – z usług avoué z uwagi na fakt, że w chwili 
skorzystania z tych usług (prawdopodobnie po 28 grudnia 2009 r.) władze francuskie 
powinny już były zlikwidować zawód avoué.

Ponieważ zawód avoué podlega zakresowi działalności objętej dyrektywą 2006/123/WE, 
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władze francuskie miały obowiązek dokonania przeglądu wymogów nakładanych w celu 
wykonywania tej działalności i dopilnowania dostosowania odnośnych przepisów do 
postanowień dyrektywy usługowej przed dniem 28 grudnia 2009 r.
Przegląd ten zmuszał państwa członkowskie do dokonania oceny niektórych wymogów 
(wymienionych m.in. w art. 15 dyrektywy) i do zlikwidowania niektórych innych wymogów 
(o których mowa w art. 14 dyrektywy). Jednak wbrew temu, co mówią składający petycję, 
przedmiotem dyrektywy nie jest likwidacja monopoli istniejących w przypadku niektórych 
rodzajów działalności1.
Ponadto składający petycję twierdzą, że obowiązkowe taryfy avoués są niezgodne z 
przepisami dyrektywy 2006/123/WE. Obowiązkowe taryfy figurują w art. 15 lit. g) 
dyrektywy. Znajdują się one tym samym na liście wymogów do oceny przez państwa 
członkowskie w celu upewnienia się, że nie mają one charakteru dyskryminującego, są 
konieczne i proporcjonalne. O ile należy dokonać tej oceny ze szczególną dbałością z uwagi 
na fakt, że wymogi wymienione w art. 15 stanowią znaczne ograniczenia swobody 
przedsiębiorczości, artykuł ten (w przeciwieństwie do art. 14 dyrektywy) nie wskazuje, że 
wymogi te są zabronione. Samo istnienie obowiązkowych taryf avoués nie pozwala na 
wyciągnięcie wniosku, że są one automatycznie zabronione.
Ponadto zgodnie z analizą Komisji Europejskiej, o ile rzeczywiście transpozycja dyrektywy 
2006/123/WE dotyczącej usług na rynku wewnętrznym nakładała na władze francuskie 
obowiązek dokonania przeglądu przepisów regulujących zawód avoué – i w tym kontekście 
powodowała prawdopodobnie konieczność uchylenia niektórych przewidzianych przepisami 
francuskimi wymogów, których prawdopodobnie nie można by uznać za konieczne i 
proporcjonalne – żaden z przepisów dyrektywy usługowej nie wymagał zlikwidowania tego 
zawodu.
Z tego tytułu jedynie władze francuskie mogły zadecydować o właściwości utrzymania lub 
uchylenia przepisów regulujących tą działalność. Jeżeli władze francuskie (które miały w 
istocie obowiązek zmiany niektórych przepisów regulujących różne zawody) uznały za 
właściwsze przystąpienie raczej do bardziej ogólnego przekształcenia tej działalności, które 
przełożyło się na zlikwidowanie zawodu avoué, decyzja ta leży wyłącznie w gestii uprawnień 
krajowych.
Fakt, że konieczność zastosowania się do przepisów dyrektywy usługowej w drodze reformy 
niektórych kwestionowanych postanowień regulacyjnych mogła zapoczątkować szerszy 
proces refleksji na poziomie krajowym, który doprowadził do decyzji o zlikwidowaniu 
zawodu avoué, nie może być interpretowany jako oznaczający, że likwidacja tego zawodu 
była obowiązkowa w ramach transpozycji dyrektywy usługowej.
W tym sensie, o ile prawdą jest, że transpozycja dyrektywy usługowej nie została w pełni 
ukończona w dniu 28 grudnia 2009 r. i że w rezultacie Komisja Europejska rozpoczęła 
postępowanie przeciwko Francji w związku z opóźnieniem w transpozycji tej dyrektywy2, to 
                                               
1 Motyw 8 dyrektywy precyzuje: Przepisy niniejszej dyrektywy dotyczące swobody 
przedsiębiorczości i swobodnego przepływu usług powinny mieć zastosowanie wyłącznie w 
takim zakresie, w jakim dane działania są otwarte na konkurencję i tym samym przepisy te nie 
zobowiązują państw członkowskich do liberalizacji usług świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym ani do prywatyzacji podmiotów publicznych świadczących takie usługi, ani też 
do zlikwidowania istniejących monopoli w zakresie innych rodzajów działalności lub pewnych 
usług dystrybucyjnych.
2 Postępowanie uchylone w 2011 r. w następstwie przyjęcia przez Francję ogółu tekstów 
związanych z transpozycją.
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kwestia likwidacji zawodu avoué (a zatem i zasadności lub nie korzystania z usług avoué) nie 
była związana z wdrażaniem dyrektywy, ale z decyzją krajową. Opóźnienie związane z 
transpozycją nie ma więc znaczenia dla analizy niniejszej petycji.

Podsumowanie

Komisja Europejska uważa, że składający petycję nie mogą się posłużyć dyrektywą 
2006/123/WE, żeby stwierdzić, że zawód avoué powinien zostać zlikwidowany począwszy od 
dnia 28 grudnia 2009 r. i że w związku z tym powinni oni zostać zwolnieni z obowiązku 
uiszczenia opłat za usługi avoué.


