
Acórdão do Tribunal de Justiça (Grande Secção) de 5 de 
Abril de 2011 (pedido de decisão prejudicial do 
Conseil d'État — França) — Société fiduciaire nationale 
d'expertise comptable/Ministre du budget, des comptes 

publics et de la fonction publique 

(Processo C-119/09) ( 1 ) 

(«Livre prestação de serviços — Directiva 2006/123/CE — 
Artigo 24. o — Interdição de todas as proibições absolutas 
das comunicações comerciais de profissões regulamentadas 
— Profissão de perito contabilista — Proibição de angariação 

de clientela») 

(2011/C 152/05) 

Língua do processo: francês 

Órgão jurisdicional de reenvio 

Conseil d'État 

Partes no processo principal 

Recorrente: Société fiduciaire nationale d'expertise comptable 

Recorridos: Ministre du budget, des comptes publics e de la 
fonction publique 

Objecto 

Pedido de decisão prejudicial — Conseil d'État — Interpretação 
da Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeu e do Conse
lho, de 12 de Dezembro de 2006, relativa aos serviços no 
mercado interno (JO L 376, p. 36), em especial do seu artigo 
24. o relativo às comunicações comerciais das profissões regula
mentadas — Práticas comerciais de angariação de clientela — 
Supressão de qualquer proibição geral relativamente às profis
sões reguladas previstas pela Directiva, qualquer que seja a 
forma da prática comercial em causa, ou possibilidade dos Es
tados-Membros de manterem proibições gerais para certas 
práticas comerciais como a angariação de clientela? 

Dispositivo 

O artigo 24. o , n. o 1, da Directiva 2006/123/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 12 de Dezembro de 2006, relativa aos 
serviços no mercado interno, deve ser interpretado no sentido de que se 
opõe a uma legislação nacional que proíbe, em termos absolutos, aos 
membros de uma profissão regulamentada, como a profissão de perito 
contabilista, levar a cabo actos de angariação de clientela. 

( 1 ) JO C 141 de 20.06.2009. 

Acórdão do Tribunal de Justiça (Grande Secção) de 29 de 
Março de 2011 — ThyssenKrupp Nirosta GmbH, 
anteriormente ThyssenKrupp Stainless AG/Comissão 

europeia 

(Processo C-352/09 P) ( 1 ) 

[«Recurso de decisão do Tribunal de Primeira Instância — 
Concorrência — Acordos, decisões e práticas concertadas — 
Mercado comunitário dos produtos planos em aço inoxidável 
— Decisão que verifica uma infracção ao artigo 65. o CA após 
a cessação de vigência do Tratado CECA, com fundamento no 
Regulamento (CE) n. o 1/2003 — Competência da Comissão 
— Princípios nulla poena sine lege e da força do caso julgado 
— Direitos de defesa — Imputabilidade do comportamento 
ilícito — Transferência de responsabilidade por meio de uma 
declaração — Prescrição — Cooperação durante o 

procedimento administrativo»] 

(2011/C 152/06) 

Língua do processo: alemão 

Partes 

Recorrentes: ThyssenKrupp Nirosta GmbH, anteriormente Thys
senKrupp Stainless AG (representantes: M. Klusmann, Rechtsan
walt, e S. Thomas, Universitätsprofessor) 

Outra parte no processo: Comissão europeia (representantes: F. 
Castillo de la Torre e R. Sauer, agentes) 

Objecto 

Recurso interposto do acórdão do Tribunal de Primeira Instân
cia (Quinta Secção), de 1 de Julho de 2009, ThyssenKrupp 
Stainless/Comissão (T-24/07), pelo qual o Tribunal de Primeira 
Instância negou provimento ao recurso que tinha por objecto 
um recurso de anulação da decisão da Comissão, de 20 de 
Dezembro de 2006, relativa a um processo de aplicação do 
artigo 65. o CA, e, a título subsidiário, um pedido de redução 
da coima aplicada à recorrente pela referida decisão — Coliga
ção no mercado dos produtos em aço inoxidável — Decisão 
que declara uma infracção ao artigo 65. o CA, após a cessação de 
vigência do Tratado CECA, nos termos do Regulamento (CE) n. o 
1/2003 do Conselho, de 16 de Dezembro de 2002, relativo à 
aplicação das regras de concorrência previstas nos artigos 81. o e 
82. o do Tratado (JO L 1, p. 1) — Violação dos princípios da 
legalidade das penas e da força de caso julgado, assim como dos 
artigos 5. o , 7. o , n. o 1, e 83. o CE — Violação das regras aplicá
veis em matéria de prescrição de procedimentos 

Dispositivo 

1. É negado provimento ao recurso. 

2. A ThyssenKrupp Nirosta GmbH é condenada nas despesas. 

( 1 ) JO C 282, de 21.11.2009.
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