
CM\851666DA.doc PE440.092v02-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

25.3.2010

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1453/2009 af Brigitte Maille Calgaro, fransk statsborger, om de 
italienske myndigheders anerkendelse af hendes eksamensbevis som fransk 
advokat

1. Sammendrag

Andrageren klager over den behandling, hun har fået af de italienske myndigheder i provinsen 
Padua, som ikke har anerkendt hendes franske diplomer i retsvidenskab og har forhindret 
hende i at udøve sit erhverv som juridisk praktikant på et advokatkontor i Italien. Ligeledes 
klager kun over den behandling, hun er blevet udsat for af bystyret i Cervarese Santa Croce, 
hvor hun ansøgte om en stilling som "administrativ medarbejder i den juridiske afdeling", idet 
hendes franske eksamensbeviser ikke blev taget i betragtning ved den offentlige konkurrence 
om stillingen. Hun anmoder om, at de italienske myndigheder anvender 
fællesskabslovgivningen med hensyn til anerkendelsen af eksamenspapirer.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. januar 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. marts 2010.

"Andragendet

Andrageren klager i det væsentlige over, at de italienske myndigheder ikke har anerkendt 
hendes juridiske kandidateksamen (eksamensbevis for højere uddannelse i offentlig ret). Hun 
er navnlig blevet nægtet optagelse i advokatsammenslutningen i Padoue med henblik på at 
gennemføre to år som juridisk praktikant på et advokatkontor. Endvidere klager hun over, at 
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hun ikke fik lov til at deltage i en prøve med henblik på at få en stilling som "administrativ 
medarbejder i den juridiske afdeling". 

Hun stiller to spørgsmål. Det første vedrører muligheden for en ikkeretslig klage mod 
myndighederne, som ikke anvender fællesskabslovgivningen, og det andet den gensidige 
anerkendelse af eksamensbeviser i fællesskabslovgivningen.

Kommissionens bemærkninger

Hvad angår de nævnte kendsgerninger, indsender andrageren ikke dokumenter, som beviser, 
at advokatsammenslutningen i Padoue har afvist at optage hende, eller at den myndighed, som 
afholdt prøven, har nægtet at lade hende deltage i den. Hun anfører heller ikke nærmere, om 
disse afvisninger var fuldstændige eller betinget af, at hun kunne bevise at have erhvervet den 
viden og de kvalifikationer, der manglede i henhold til italiensk ret, hvilket er en betingelse, 
som EF-Domstolens retspraksis tillader (jf. Morgenbesser-dommen, sag C- 313/01 af 13. 
november 2003, præmis 70).

Hendes første spørgsmål går ud på at få at vide, hvilke klagemuligheder en EU-borger, som 
nægtes anvendelse af fællesskabslovgivningen, har uden at indlede en juridisk proces, der 
fører til EF-Domstolen. Svaret er Solvitnetværket, som hun kan henvende sig til og påberåbe 
sig Morgenbesser-dommen om anerkendelse af kvalifikationer med henblik på at få adgang til 
et praktikophold hos advokater. Denne dom er blevet stadfæstet og præciseret af Pesla-
dommen (sag C- 345/08) af 10. december 2009.

Hendes andet spørgsmål drejer sig om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser i 
fællesskabslovgivningen. Dette skal i henhold til andrageren gennemføres på grundlag af EF-
traktatens artikel 10, 12, 14, 39, 43 og 149. Disse artikler er blevet påberåbt af den italienske 
kassationsret i det præjudicielle spørgsmål, den har indbragt for EF-Domstolen i 
Morgenbesser-sagen (sag C-313/01). EF-Domstolen har imidlertid kun lagt EF-traktatens 
artikel 39 og 43 til grund, da artikel 10, 12 og 14 indeholder mere generelle bestemmelser, og 
EF-traktatens artikel 149 om uddannelse udelukker enhver harmonisering af 
medlemsstaternes love og administrative bestemmelser (jf. stk. 4 i denne artikel). Disse 
bestemmelser i EF-traktaten er i det væsentlige blevet genoptaget i Lissabontraktaten om Den 
Europæiske Unions funktion og henholdsvis af artikel 3a, stk. 3 EU og artikel 18, 26, 45, 49 
og 165 TEUF.

Princippet i Morgenbesser-retspraksissen gælder ikke kun for advokaterhvervet. EF-
Domstolen konstaterer i dommen, at direktiv 89/48/EF, som er genoptaget i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer1, finder anvendelse på fuldt ud kvalificerede fagfolk, dvs. 
ikke som den akademiske pendant for eksamensbeviser på grundlag af EF-traktatens artikel 
149.

Konklusion

Andragendet slår ikke fast, at der er sket en overtrædelse af fællesskabslovgivningen. 
                                               
1 EUT L 255 af 30.9.2005, s. 22.
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Andrageren kan henvende sig til Solvitnetværket (http://www.ec.europa.eu/solvit/) og 
påberåbe sig Morgenbesser-retspraksissen."

4. Kommissionens yderligere svar, modtaget den 9. december. 2010.

I sin skrivelse af 6. juli 2010 anfægter andrageren indholdet af Kommissionens bemærkninger 
på to punkter, dels fortolkningen af "Morgenbesser-dommen" (C-313/01), dels adfærden hos 
formanden for den institution, som afholdt udvælgelsesprøven.

Vedrørende første punkt anfægter andrageren fortolkningen af "Morgenbesser-dommen" (C-
313/01), som går ud på, at dommen tillader værtslandet at kræve bevis for opnåelse af den 
viden og de kvalifikationer, der manglede i henhold til italiensk ret. Denne ret fremgår 
imidlertid helt klart af punkt 70 i dommen.

Vedrørende det andet punkt, fremfører hun, at hun fik lov til at deltage i udvælgelsesprøven til 
stillingen som administrativ medarbejder og fremlægge sine kvalifikationsbeviser, men at 
formanden for den institution, som afholdt udvælgelsesprøven, nægtede at evaluere dem, selv 
om han var forpligtet til at tage hensyn til den retsakt, som udmøntede EU-bestemmelserne i 
national ret. Da der er tale om en specifik handling, opfordres andrageren igen til at anvende 
Solvit-netværket. 

Ovennævnte skrivelse, som hun har fremsendt til Kommissionen indeholder i øvrigt ikke 
dokumenter, som beviser de uretmæssige forhold, hvilket Kommissionen allerede bemærkede
i sine første bemærkninger.

Kommissionen gentager, at der i andragendet ikke føres bevis for overtrædelse af EU-retten. 
Andrageren kan indbringe en klage gennem Solvit-systemet under henvisning til 
"Morgenbesser-dommen".


