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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1453/2009, ingediend door Brigitte Maille Calgaro, (Franse 
nationaliteit), over de erkenning van haar Franse advocatendiploma door de 
Italiaanse autoriteiten 

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster beklaagt zich over de handelwijze van de Italiaanse autoriteiten in de provincie 
Padua, die de door haar in Frankrijk behaalde diploma’s in de rechtswetenschappen niet 
erkennen. Zij kan hierdoor haar ambt niet uitoefenen als stagiaire op een advocatenkantoor in 
Italië. Tevens beklaagt ze zich over de manier waarop ze door de gemeente Cervarese Santa 
Croce, waar ze solliciteerde naar een baan als "administratief medewerker juridische 
afdeling", is behandeld. Haar Franse kwalificaties werden niet geldig verklaard voor 
deelname aan het vergelijkend examen voor de functie. Indienster verlangt toepassing van de 
communautaire wetgeving voor de erkenning van diploma’s door de Italiaanse autoriteiten.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 januari 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).



PE440.092v01-00 2/3 CM\851666NL.doc

NL

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 maart 2010.

Het verzoekschrift

Indienster beklaagt zich in hoofdzaak over het feit dat haar diploma in de 
rechtswetenschappen (diploma hoger onderwijs publiekrecht) niet is erkend door de Italiaanse 
autoriteiten. Meer in het bijzonder is haar geweigerd om zich in te schrijven in de orde van 
advocaten in Padua teneinde twee jaar juridische praktijkervaring op te doen bij een 
advocatenkantoor. Daarnaast beklaagt zij zich over het feit dat zij niet is toegelaten tot een 
vergelijkend onderzoek op grondslag van schriftelijke bewijzen en examens voor de functie 
van administratief medewerker juridische afdeling.

Indienster stelt twee vragen. De eerste betreft de mogelijkheid van een niet-contentieuze 
procedure tegen de autoriteiten die het gemeenschapsrecht niet toepassen en de tweede betreft 
de invoering van de gelijkstelling van dipoma's in het gemeenschapsrecht.

Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

Voor wat betreft de klachten verschaft indienster geen documenten waaruit de weigering tot 
inschrijving in de orde van advocaten in Padua zou blijken, noch de weigering tot deelname 
aan het vergelijkend aanstellingsonderzoek door de instelling die het vergelijkend onderzoek 
heeft georganiseerd. Ze geeft ook niet aan of deze weigeringen onvoorwaardelijk waren of 
verbonden aan de voorwaarde dat zij kan aantonen de ontbrekende kennis en bekwaamheden 
op het gebied van het Italiaanse recht te hebben verworven, een voorwaarde die is toegestaan 
volgens de jurisprudentie van het Hof van Justitie (vgl. het arrest-Morgenbesser, C- 313/01 
van 13 november 2003, punt 70). 

De eerste vraag van indienster is over welke rechtsmiddelen een burger van de Europese Unie 
beschikt wanneer deze te maken krijgt met een weigering om het gemeenschapsrecht toe te 
passen, zonder een juridisch weg in te slaan die tot het Hof van Justitie voert. Het antwoord is 
het Solvit-netwerk, waartoe zij zich kan wenden met een beroep op het arrest-Morgenbesser 
inzake de erkenning van kwalificaties voor toegang tot een stage als advocaat. Dit arrest is 
bevestigd en verduidelijkt door het arrest-Pesla (C- 345/08) van 10 december 2009.

De tweede vraag van indienster betreft de invoering van de gelijkstelling van diploma's in het 
gemeenschapsrecht. Deze invoering moet volgens haar nog plaatsvinden, op basis van de 
artikelen 10, 12, 14, 39, 43 en 149 EG. Het Italiaanse Hof van Cassatie heeft een beroep 
gedaan op deze artikelen in de prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie in de zaak 
Morgenbesser (C-313/01). Het Hof heeft echter alleen de artikelen 39 en 43 EG in 
aanmerking genomen. De artikelen 10, 12 en 14 EG zijn in feite algemenere bepalingen en 
artikel 149 EG betreffende onderwijs sluit iedere harmonisatie van wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten uit (vgl. lid 4). Deze bepalingen van het EG-
Verdrag zijn in hoofdzaak overgenomen in het Verdrag van Lissabon betreffende de werking 
van de Europese Unie, respectievelijk door de artikelen 3 bis, lid 3 EU, 18, 26, 45, 49 en 165 
VWEU.
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De jurisprudentie van de zaak Morgenbesser is in beginsel niet voorbehouden aan het beroep 
van advocaat. Verder stelt het Hof vast dat Richtlijn 89/48/EEG, die is omgezet in Richtlijn 
2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de 
erkenning van beroepskwalificaties1, van toepassing is op volledig gekwalificeerde 
beroepsbeoefenaren, dat wil zeggen niet op de gelijkstelling van academische diploma's 
rekening houdend met artikel 149 EG.

Conclusie

In het verzoekschrift wordt geen inbreuk op het gemeenschapsrecht vastgesteld. Indienster 
kan zich wenden tot het Solvit-netwerk (http://www.ec.europa.eu/solvit/) met een beroep op 
de jurisprudentie van de zaak Morgenbesser.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 9 december 2010

In haar brief van 6 juli 2010 betwist indienster de inhoud van de opmerkingen van de 
Commissie op twee punten, namelijk over de interpretatie van het arrest-Morgenbesser (C-
313/01), en over de handelwijze van de voorzitter van de instelling die het vergelijkend 
onderzoek heeft georganiseerd.

Met betrekking tot het arrest-Morgenbesser (C-313/01) betwist indienster de interpretatie dat 
dit arrest het gastland de mogelijkheid geeft te vragen dat zij kan aantonen de ontbrekende 
kennis en bekwaamheden op het gebied van het Italiaanse recht te hebben verworven. Deze 
mogelijkheid wordt echter duidelijk in punt 70 van het arrest genoemd.

In haar tweede punt stelt zij dat zij is toegelaten tot het vergelijkend onderzoek voor de 
functie van administratief medewerker en examens heeft kunnen overleggen, maar dat de 
voorzitter van de instelling die het onderzoek heeft georganiseerd heeft geweigerd deze te 
beoordelen, terwijl hij dit had moeten doen op grond van het wetgevingsdecreet waarin de 
Europese regels zijn omgezet. Daar het om een specifiek besluit gaat, wordt indienster 
opnieuw aangeraden contact op te nemen met het Solvit-netwerk.

Overigens bevat genoemde brief zoals deze door de Commissie is ontvangen geen 
documenten waaruit de gewraakte feiten blijken, zoals ook al is opgemerkt in het eerste 
antwoord van de Commissie.

De Commissie herhaalt dat in het verzoekschrift geen inbreuk op het gemeenschapsrecht 
wordt vastgesteld. Indienster kan zich wenden tot het Solvit-netwerk met een beroep op de 
jurisprudentie van de zaak Morgenbesser.

                                               
1 PB L 255 van 30.9.2005, blz. 22 en verder.


