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Μια εθνική ρύθµιση δεν µπορεί να απαγορεύει απολύτως στους ορκωτούς λογιστές
την αυτόκλητη προσέγγιση πελατών
Μια τέτοια απαγόρευση, την οποία δεν επιτρέπει η οδηγία σχετικά µε τις υπηρεσίες, συνιστά
περιορισµό στην ελεύθερη παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών
Η οδηγία σχετικά µε τις υπηρεσίες1 αποσκοπεί στη δηµιουργία µιας αγοράς υπηρεσιών, ελεύθερης
και ανοικτής στον ανταγωνισµό, για την προώθηση της οικονοµικής αναπτύξεως και τη δηµιουργία
θέσεων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπει την κατάργηση των
εµποδίων στην ελευθερία εγκαταστάσεως και στην ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών µεταξύ
κρατών µελών, όπως είναι οι απόλυτες απαγορεύσεις κάθε µορφής εµπορικής επικοινωνίας για τα
νοµοθετικώς κατοχυρωµένα επαγγέλµατα2 που τους παρέχει τη δυνατότητα να προωθούν,
αµέσως ή εµµέσως, τα αγαθά, τις υπηρεσίες ή την εικόνα µιας επιχειρήσεως. Η οδηγία αποσκοπεί
εξάλλου να διασφαλίσει τα συµφέροντα των καταναλωτών, µε βελτίωση της ποιότητας των
υπηρεσιών των νοµοθετικώς κατοχυρωµένων επαγγελµάτων στην εσωτερική αγορά.
Ο γαλλικός κώδικας δεοντολογίας των ορκωτών λογιστών απαγορεύει στους ασκούντες το
επάγγελµα του ορκωτού λογιστή την αυτόκλητη προσέγγιση πελατών, δηλαδή κάθε επαφή µε
τρίτον ο οποίος δεν έχει ζητήσει κάτι τέτοιο µε σκοπό να του προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Η
συµµετοχή τους σε συνέδρια, σεµινάρια ή άλλες πανεπιστηµιακές ή επιστηµονικές εκδηλώσεις
επιτρέπεται καθόσον δεν επιδίδονται, µε την ευκαιρία αυτή, σε ενέργειες που µπορούν να
εξοµοιωθούν µε αυτόκλητη προσέγγιση πελατών.
Η εταιρία ορκωτών λογιστών Société fiduciaire nationale d’expertise comptable προσέφυγε
ενώπιον του Conseil d'État (Γαλλία) ζητώντας την ακύρωση της κανονιστικής αυτής ρυθµίσεως,
εκτιµώντας ότι η απαγόρευση που επιβάλλει αντιβαίνει προς την οδηγία σχετικά µε τις υπηρεσίες.
Το Conseil d'État αποφάσισε να υποβάλει ερώτηµα στο ∆ικαστήριο επί της ερµηνείας της οδηγίας
αυτής, σχετικά µε το αν τα κράτη µέλη µπορούν να απαγορεύουν, γενικά, στους ασκούντες το
νοµοθετικώς κατοχυρωµένο επάγγελµα –όπως αυτό του ορκωτού λογιστή– την αυτόκλητη
προσέγγιση πελατών.
Κατά το ∆ικαστήριο, προκύπτει καταρχάς, ότι εκδίδοντας την οδηγία αυτή, ο νοµοθέτης της
Ένωσης είχε την πρόθεση, αφενός, να καταργήσει τις γενικές απαγορεύσεις που επιβάλλονται
στους ασκούντες νοµοθετικώς κατοχυρωµένο επάγγελµα να προσφεύγουν στην εµπορική
επικοινωνία, ανεξαρτήτως της µορφής της και, αφετέρου, να εξαλείψει τις απαγορεύσεις
προσφυγής σε µία ή περισσότερες µορφές εµπορικής επικοινωνίας, όπως είναι, ιδίως, η
διαφήµιση, η άµεση εµπορική προώθηση ή η χορηγία. Πρέπει επίσης να λογίζονται ως γενικές
απαγορεύσεις, µη επιτρεπόµενες από την οδηγία, οι επαγγελµατικοί κανόνες που δεν επιτρέπουν
την παροχή πληροφοριών περί του παρέχοντος τις σχετικές υπηρεσίες ή περί της δραστηριότητάς
του µε χρησιµοποίηση συγκεκριµένου µέσου µαζικής ενηµερώσεως ή ορισµένων από αυτά.
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Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 12ης ∆εκεµβρίου 2006, σχετικά µε τις
υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 376, σ. 36). Τα κράτη µέλη όφειλαν να µεταφέρουν την οδηγία αυτή στην εθνική
έννοµη τάξη το αργότερο µέχρι τις 28 ∆εκεµβρίου 2009.
2
Ένα νοµοθετικώς κατοχυρωµένο επάγγελµα είναι «η επαγγελµατική δραστηριότητα ή το σύνολο επαγγελµατικών
δραστηριοτήτων των οποίων η ανάληψη, η άσκηση ή ένας από τους όρους άσκησης εξαρτάται άµεσα ή έµµεσα, δυνάµει
νοµοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, από την κατοχή καθορισµένων επαγγελµατικών προσόντων […]».
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Εντούτοις, τα κράτη µέλη εξακολουθούν να είναι ελεύθερα να προβλέπουν απαγορεύσεις σχετικές
µε το περιεχόµενο ή τον τρόπο πραγµατοποιήσεως της εµπορικής επικοινωνίας όσον
αφορά τα νοµοθετικώς κατοχυρωµένα επαγγέλµατα, υπό την προϋπόθεση ότι οι
προβλεπόµενοι κανόνες είναι δικαιολογηµένοι και σύµφωνοι µε την αρχή της αναλογικότητας, ώστε
να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία, η αξιοπρέπεια και η ακεραιότητα του επαγγέλµατος, καθώς και το
επαγγελµατικό απόρρητο.
Στη συνέχεια, το ∆ικαστήριο εξέτασε το περιεχόµενο της εννοίας της αυτόκλητης προσεγγίσεως
πελατών, προκειµένου να προσδιορίσει αν αυτή αποτελεί «εµπορική επικοινωνία» την οποία ένα
κράτος µέλος δεν µπορεί να αποκλείει γενικώς και απολύτως, δυνάµει της οδηγίας.
∆εδοµένου ότι το δίκαιο της Ένωσης δεν περιλαµβάνει νοµικό ορισµό της εννοίας της αυτόκλητης
προσεγγίσεως πελατών, το ∆ικαστήριο την ερµηνεύει ως µια µορφή ανακοινώσεως πληροφοριών
προς αναζήτηση νέων πελατών, η οποία συνεπάγεται µια προσανατολισµένη στις ανάγκες του
ενδεχόµενου πελάτη επαφή µεταξύ του παρέχοντος τις σχετικές υπηρεσίες και του πελάτη αυτού,
µε σκοπό την υποβολή στον τελευταίο προσφοράς υπηρεσιών. Για τον λόγο αυτό µπορεί να
χαρακτηριστεί ως άµεση εµπορική προώθηση. Εποµένως, η αυτόκλητη προσέγγιση πελατών
αποτελεί εµπορική επικοινωνία υπό την έννοια της οδηγίας.
Κατά συνέπεια, το ∆ικαστήριο απαντά ότι η επιβαλλόµενη στους ορκωτούς λογιστές
απαγόρευση κάθε αυτόκλητης προσεγγίσεως πελατών µπορεί να λογίζεται ως πλήρης
απαγόρευση εµπορικής επικοινωνίας, µη επιτρεπόµενη από την οδηγία.
Πράγµατι, η ευρέως διατυπωνόµενη από τη γαλλική νοµοθεσία απαγόρευση απαγορεύει κάθε
αυτόκλητη προσέγγιση πελατών, ανεξαρτήτως της µορφής της, του περιεχοµένου της ή των
χρησιµοποιούµενων µέσων. Έτσι, η εν λόγω απαγόρευση καλύπτει όλα τα µέσα επικοινωνίας που
παρέχουν τη δυνατότητα χρησιµοποιήσεως της µορφής αυτής εµπορικής επικοινωνίας.
Εποµένως, η απαγόρευση αυτή πρέπει να λογίζεται ως πλήρης απαγόρευση της εµπορικής
επικοινωνίας αποτελούσα, µε τον τρόπο αυτόν, περιορισµό στην ελεύθερη παροχή
διασυνοριακών υπηρεσιών. Πράγµατι, η εν λόγω απαγόρευση είναι ικανή να επηρεάσει
περισσότερο τους επαγγελµατίες που προέρχονται από άλλα κράτη µέλη, στερώντας τους από ένα
αποτελεσµατικό µέσο διεισδύσεως στη γαλλική αγορά.
ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Η διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως παρέχει στα δικαστήρια των κρατών
µελών τη δυνατότητα να υποβάλουν στο ∆ικαστήριο, στο πλαίσιο της ένδικης διαφοράς της οποίας έχουν
επιληφθεί, ερώτηµα σχετικό µε την ερµηνεία του δικαίου της Ένωσης ή µε το κύρος πράξεως οργάνου της
Ένωσης. Το ∆ικαστήριο δεν αποφαίνεται επί της διαφοράς που εκκρεµεί ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου.
Στο εθνικό δικαστήριο εναπόκειται να επιλύσει τη διαφορά αυτή, λαµβάνοντας υπόψη την απόφαση του
∆ικαστηρίου. Η απόφαση αυτή δεσµεύει, οµοίως, άλλα εθνικά δικαστήρια ενώπιον των οποίων ανακύπτει
παρόµοιο ζήτηµα.

Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, το οποίο δεν δεσµεύει το ∆ικαστήριο.
Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα CURIA από την ηµεροµηνία
δηµοσιεύσεώς της
Επικοινωνία: Estella Cigna-Αγγελίδη
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