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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0974/2012, adresată de R. S., de cetățenie franceză, privind nepunerea 
în aplicare a Directivei privind serviciile (2006/123/CE) în Franța

1. Rezumatul petiției

Petiționarii contestă monopolul profesional exercitat de „avoués” (consilierii juridici) asupra 
curților de apel din Republica Franceză. În opinia acestora, obligația de a utiliza serviciile 
acestor profesioniști la curțile de apel este contrară liberei concurențe.

În special, petiționarii contestă obligația impusă de către Curtea de Apel din Nancy de a plăti 
costurile legate de activitatea a doi avoués care au luat parte la procedurile împotriva lor.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 noiembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 februarie 2013

Petiționarii pun în evidență faptul că, în opinia lor, profesia de avoué nu este în concordanță 
cu dispozițiile Directivei 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieței interne, așadar 
această activitate ar fi trebuit suprimată înainte de expirarea termenului de transpunere a 
Directivei privind serviciile, stabilit la 28 decembrie 2009. Prin urmare, petiționarii contestă 
obligația de a achita costurile ocazionate de contractarea - obligatorie - a serviciilor unui 
avoué, pe motiv că la data la care au fost solicitate aceste servicii (probabil după 28 decembrie 
2009), autoritățile franceze trebuiau să își respecte deja obligația de a suprima profesia de 
avoué menționată.

Întrucât profesia de avoué face parte din domeniile de activitate vizate de Directiva 
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2006/123/CE, autoritățile franceze aveau obligația de a analiza cerințele impuse cu privire la 
exercitarea acestei activități și de a garanta faptul că actul legislativ în cauză este în 
conformitate cu dispozițiile Directivei privind serviciile, respectând totodată data-limită de 28 
decembrie 2009.
Această analiză a cerințelor impune statelor membre să evalueze anumite cerințe (enumerate 
în special la articolul 15 al directivei) și să suprime alte cerințe (cele menționate la articolul 14 
al directivei). Cu toate acestea, contrar ideii susținute de petiționari, obiectul directivei nu este 
acela de a aboli monopolurile existente în cazul anumitor activități1. 
În plus, petiționarii afirmă că tarifele obligatorii percepute de avoués nu ar fi conforme cu 
dispozițiile Directivei 2006/123/CE. Tarifele obligatorii sunt prevăzute la articolul 15 litera 
(g) din directivă. Ele figurează, așadar, în lista cerințelor care trebuie evaluate de statele 
membre pentru a garanta faptul că acestea sunt nediscriminatorii, necesare și proporționale. 
Este necesar ca această evaluare să fie efectuată în mod corespunzător, întrucât cerințele 
prevăzute la articolul 15 constituie restricții importante pentru libertatea de stabilire, însă acest 
articol (spre deosebire de articolul 14 al directivei) nu indică faptul că cerințele în cauză sunt 
interzise. Prin urmare, nu se poate concluziona, pe baza faptului că există tarife obligatorii în 
cazul profesiei de avoué, că acestea ar fi în mod automat interzise.
De asemenea, conform analizei realizate de Comisia Europeană, deși se confirmă faptul că 
transpunerea Directivei 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieței interne impunea 
autorităților franceze obligația de a analiza legislația care reglementează profesia de avoué și, 
în acest context, făcea probabil necesară abrogarea anumitor cerințe prevăzute de legislația 
franceză, care nu puteau fi considerate justificate și proporționale, totuși nicio dispoziție a 
Directivei privind serviciile nu impunea în mod obligatoriu suprimarea profesiei menționate.
Astfel, autoritățile naționale sunt singurele în măsură să decidă cu privire la oportunitatea 
menținerii sau abrogării unui act legislativ referitor la o anumită activitate. Dacă autoritățile 
franceze (care aveau oricum obligația de a modifica anumite dispoziții ale legislației 
referitoare la profesii) au considerat că este preferabil să recurgă la o reformă mai 
cuprinzătoare a acestei activități, care s-a tradus prin suprimarea profesiei de avoué, această 
decizie intră în competența exclusivă a autorităților naționale. 
Faptul că necesitatea de a se conforma dispozițiilor Directivei privind serviciile prin 
reformarea anumitor prevederi ale legislației în cauză ar putea sta la baza unui proces de 
reflecție mai general, la nivel național, care să conducă la decizia de a suprima profesia de 
avoué, nu înseamnă că suprimarea acestei profesii era obligatorie în cadrul procesului de 
transpunere a Directivei privind serviciile.
În acest sens, deși este adevărat că transpunerea Directivei privind serviciile nu a fost pe 
deplin finalizată la 28 decembrie 2009 și, în consecință, Comisia Europeană a lansat o 
procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Franței pentru întârzierile în 
transpunerea directivei2, problema suprimării profesiei de avoué (și deci a legitimității 
obligației de a utiliza serviciile unui avoué) nu ținea de punerea în aplicare a directivei, ci de o 
                                               
1 Considerentul (8) al directivei prevede următoarele: „Dispozițiile prezentei directive 
referitoare la libertatea de stabilire și la libera circulație a serviciilor ar trebui aplicate doar 
în măsura în care activitățile respective sunt deschise concurenței, astfel încât statele membre 
să nu fie obligate să liberalizeze serviciile de interes economic general sau să privatizeze 
organismele publice care furnizează astfel de servicii, și nici să desființeze monopolurile 
existente pentru alte activități sau anumite servicii de distribuție.”
2 Procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor a fost clasată în 2011 în urma adoptării, 
de către Franța, a ansamblului textelor care vizau transpunerea directivei.
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decizie națională. Întârzierile în transpunerea acestei directive nu sunt relevante, prin urmare, 
în analiza prezentei petiții.

Concluzii

Comisia Europeană consideră că petiționarii nu pot să invoce Directiva 2006/123/CE pentru a 
argumenta că profesia de avoué ar fi trebuit suprimată începând cu 28 decembrie 2009 și că ei 
ar fi trebuit să fie scutiți, prin urmare, de obligația achitării costurilor legate de activitatea unui 
avoué.


