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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0720/2010 af Giulio Marini, italiensk statsborger, om præcisering 
vedrørende Italiens gennemførelse i national lovgivning af direktiv 98/5/EF om 
lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat 
end den, hvor beskikkelsen er opnået

1. Sammendrag

Andrageren anmoder om præcisering af, hvorvidt Italiens gennemførelse i national lovgivning 
af direktiv 98/5/EF i tilstrækkelig grad afspejler lovgiverens intention om at lette adgangen til 
varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat end den, hvor beskikkelsen er 
opnået. Ifølge andrageren tilføjer den italienske lov et yderligere kriterium, som ikke er fastsat 
i direktivet, og som gør adgangen til erhvervet mere kompliceret.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. oktober 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 13. januar 2011.

"Andragendet

Med henblik på at få en afklaring vedrørende Italiens gennemførelse af direktiv 98/5/EF stiller 
andrageren to spørgsmål. For det første om de nationale kompetente myndigheder bør tage 
aktiviteter i betragtning, der er udført som defineret i direktiv 77/249/EØF om lettelser med 
henblik på den faktiske gennemførelse af advokaters fri udveksling af tjenesteydelser (uden 
indmeldelse i den pågældende nationale forening) ved beregningen af den periode med faktisk 
og regelmæssig udøvelse af professionen som defineret i artikel 10 i direktiv 98/5/EF. For det 
andet om det ville være muligt at give en definition på "faktisk og regelmæssig aktivitet" og 
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angive en liste over udelukkelser. 

Hvad angår det første spørgsmål, skal det straks bemærkes, at direktiv 77/249 og direktiv 
98/5/EF har forskellige formål. Direktiv 77/249 sigter mod at lette udøvelsen af hvervet som 
advokat i en medlemsstat, uden at den pågældende behøver være etableret i den medlemsstat 
(for advokaters vedkommende juridisk etableret i en af medlemsstaterne). I modsætning hertil 
opstiller direktiv 98/5/EF en ramme for advokaters etablering i en anden medlemsstat end 
den, hvori de har erhvervet deres faglige kvalifikationer, herunder en eventuel fuld integration 
i værtslandets juridiske erhverv med retten til at bruge denne medlemsstats advokattitel. 

Denne forskel i formål afspejler sig i de respektive bestemmelser om registrering hos den 
pågældende nationale forening. ifølge artikel 4, stk. 1, i direktiv 77/249/EØF er advokater 
undtaget fra kravet om registrering hos en faglig organisation i værtsmedlemsstaterne, mens 
artikel  3, stk. 1, i direktiv 98/5/EF fastslår, at "En advokat, der ønsker at udøve virksomhed i 
en anden medlemsstat end den, hvor han har fået sin beskikkelse, skal lade sig registrere hos 
denne medlemsstats kompetente myndighed". 

I lyset af ovenstående ser det ud til, at aktiviteter, der er udført inden for rammerne af direktiv 
77/249/EØF, dvs. under udøvelse af retten til frit at udbyde tjenesteydelser, muligvis ikke 
opfylder betingelserne om "faktisk og regelmæssig udøvelse", der i artikel 10, stk. 1, i direktiv 
98/5/EF defineres som "reel udøvelse af virksomhed uden afbrydelser bortset fra dem, der 
følger af begivenheder i det daglige liv". I princippet bør en advokat, der ønsker at gå ind i 
udøvelsen af erhvervet, således defineret, særlig hvis han agter at blive fuldt integreret i 
værtsmedlemsstatens juridiske system på længere sigt, søge at udøve sin ret til fri etablering, 
som reguleres af direktiv 98/5/EF og ikke direktiv 77/249/EØF. Imidlertid har Kommissionen 
ikke tilstrækkelige oplysninger om de omstændigheder, under hvilke andrageren har udøvet 
erhvervet, og er derfor ikke i stand til at fremlægge en fuldstændig analyse af andragerens sag. 

Hvad angår det andet spørgsmål, forekommer det på grund af de betydelige forskelle mellem
medlemsstaternes juridiske systemer ikke rimeligt at definere "faktisk og regelmæssig 
udøvelse" (ud over definitionen i artikel 10, stk. 1, i direktiv 98/5/EF som ovenfor citeret) på 
EU-plan. Det samme gælder for en liste over udelukkelser. Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder er bedst i stand til at vurdere, fra sag til sag og under hensyntagen til deres 
juridiske systems særlige karakteristika samt omstændighederne omkring den enkelte 
advokat, hvilke aktiviteter der udgør "faktisk og regelmæssig udøvelse" af erhvervet. 

Imidlertid vil Kommissionen overveje at gribe ind over for en medlemsstat, hvis beslutningen 
om at udelukke visse aktiviteter forekommer at være taget på en diskriminerende måde eller 
på et på anden vis uberettiget grundlag. Det fremgår dog ikke tilstrækkelig tydeligt af de 
oplysninger, der er fremlagt af andrageren, nøjagtig hvilke aktiviteter der er blevet udelukket 
af de italienske myndigheder, til at Kommissionen kan foretage den vurdering." 

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 10. juni 2011.

"Ved gennemgang af de supplerende oplysninger, der er tilvejebragt af andrageren, kan 
Kommissionen komme med følgende bemærkninger for generelt at præcisere målene og 
anvendelsesområdet for de forskellige direktiver om den frie bevægelighed for advokater i det 
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indre marked og for at behandle de konkrete spørgsmål, som andrageren har rejst.

Direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer1 indeholder 
bestemmelse om et generelt princip om automatisk anerkendelse af kvalifikationer. Direktivet 
fastsætter, at en medlemsstat skal tillade adgang til et erhverv for en ansøger, hvis 
kvalifikationer til det pågældende erhverv er opnået i en anden medlemsstat. Hvor der er 
væsentlige forskelle i de kvalifikationer, der kræves af værtslandet og ansøgerens 
kvalifikationer, kan den relevante kompetente myndighed pålægge ansøgeren 
kompensationsforanstaltninger. Generelt kan ansøgeren vælge mellem en prøvetid og en 
egnethedstest. For erhverv, hvis udøvelse kræver præcis viden om national ret, tillader 
direktivet imidlertid medlemsstaterne at fastsætte en specifik kompensationsforanstaltning (de 
fleste medlemsstater kræver en egnethedstest i denne sammenhæng). Værtslandets 
kompetente myndigheds anerkendelse af kvalifikationer sætter ansøgeren i stand til at blive 
fuldt integreret i erhvervet, herunder at anvende værtslandets advokattitel.

Direktiv 98/5/EF indeholder bestemmelse om en alternativ metode, der specielt gælder for 
advokater. I modsætning til direktiv 2005/36/EF gives der adgang til erhvervet i en anden 
medlemsstat i henhold til dette direktiv på grundlag af advokattitlen i en af de andre 
medlemsstater (hvilket forudsætter retmæssig etablering i den pågældende medlemsstat) 
snarere end direkte på basis af kvalifikationer. Direktivet letter således advokaters adgang til 
erhvervet i andre medlemsstater, idet det fjerner den kompetente myndigheds undersøgelse af 
kvalifikationer og behovet for at gennemføre kompensationsforanstaltninger. Advokater, der 
drager fordel af bestemmelserne i direktiv 98/5/EF, skal imidlertid for at tage højde for 
manglende præcis viden om den nationale ret i værtslandet, udøve erhvervet under deres 
hjemlands titel. 

Artikel 10 i direktiv 98/5/EF indeholder bestemmelse om et middel til fuld integration i 
erhvervet i værtslandet for de advokater, der allerede har draget fordel af direktivet ved at 
blive etableret i den pågældende medlemsstat under deres hjemlands titler. Det har som 
udgangspunkt, at eventuelle huller i den præcise viden om den nationale ret i værtslandet kan 
udfyldes ved faktisk og regelmæssig udøvelse af erhvervet i medlemsstaten og inden for den 
pågældende medlemsstats retssystem i mindst tre år. 

Derudover tager direktiv 98/5/EF højde for den omstændighed, at nogle advokater, som 
faktisk og regelmæssigt udøver erhvervet under deres hjemlands titel, lejlighedsvis kan 
arbejde inden for retssystemet i deres hjemland eller inden for international ret (hvor de f.eks. 
repræsenterer værtslandets statsborgeres interesser, hvor disse statsborgere har brug for råd 
om retssystemet i advokaternes hjemland). Disse advokater er måske ikke i stand til at give de 
kompetente myndigheder oplysninger om et tilstrækkeligt antal sager, de har behandlet, der 
involverer både værtslandets retssystem til faktisk at vise niveauet af viden om værtslandets 
retssystem, der kræves af advokater, som udøver deres erhverv under den pågældende 
medlemsstats advokattitel. Som en løsning på dette specifikke problem fastlægger artikel 10, 
stk. 3, litra a) i direktivet, at værtslandets kompetente myndigheder også skal tage hensyn til 
deltagelse i forelæsninger eller seminarer om værtslandets retssystem (i de tre år). 

                                               
1 Direktivet erstatter direktiv 89/48/EØF om indførelse af en generel ordning for gensidig anerkendelse af 
eksamensbeviser for erhvervskompetencegivende videregående uddannelser af mindst tre års varighed.
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Til forskel fra direktiv 2005/36/EF giver direktiv 98/5EF ikke mulighed for samtidig 
registrering hos værtslandets kompetente myndighed og fuld integration i erhvervet i den 
medlemsstat1. Det eneste middel til fuld integration i henhold til direktiv 98/5/EF er baseret på 
artikel 10, som omtalt ovenfor.

Direktiv 2005/36/EF og 98/5/EF er de eneste direktiver, der letter udøvelsen af advokaters 
etableringsfrihed med hensyn til anerkendelse af deres kvalifikationer. Målet med direktiv 
77/249/EØF er at lette fri udveksling af tjenesteydelser for advokater, der ikke har til hensigt 
at blive fuldt integreret i erhvervet i et værtsland eller endog blive registreret i et værtsland 
under deres hjemlands titel2. 
Selv om det, som andrageren bemærker, ikke sætter et loft på varigheden eller 
regelmæssigheden af leveringen af tjenesteydelser, er der udviklet kriterier af EF-Domstolen, 
navnlig i Gebhardt-sagen3. På grundlag af Domstolens retspraksis skal den midlertidige eller 
lejlighedsvise karakter af levering af tjenesteydelser fastsættes fra sag til sag, idet der tages 
hensyn til dens varighed, hyppighed, regelmæssighed og kontinuitet. 

Det er værd at bemærke, at nogle af de samme begreber er nævnt i artikel 10.1 i direktiv 
98/5/EF til fastsættelse af de betingelser under hvilke en advokat, der praktiserer under sit 
hjemlands titel, kan blive fuldt integreret i erhvervet i værtslandet: minimumsvarigheden er 
fastsat til tre år. Det er yderligere fastsat, at udøvelsen skal have været "faktisk og 
regelmæssig", hvilket atter er defineret som "reel udøvelse af virksomheden uden afbrydelser 
bortset fra dem, der følger af begivenheder i det daglige liv", hvorved der angives kontinuitet. 

Derfor fremgår det, at de to direktivers mål og anvendelsesområde er forskellige: såfremt en 
advokat ønsker at drage fordel af rettighederne i henhold til direktiv 77/249/EF til at udveksle 
tjenesteydelser, skal han ikke lade sig registrere hos den kompetente myndighed i værtslandet, 
hvis hans aktivitet i værtslandet – under henvisning til dens varighed, hyppighed, 
regelmæssighed og kontinuitet – ikke udgør etablering. Hvis en advokat ønsker at drage 
fordel af artikel 10 i direktiv 98/5/EF, skal han i det væsentlige påvise, at han er etableret i 
værtslandet. Af denne grund lader det ikke til, at bestemmelserne i den italienske lovgivning, 
der fastsætter, at den periode, der skal tages i betragtning med henblik på artikel 10 i direktiv 
98/5/EF, starter på det tidspunkt, advokaterne bliver registreret i værtslandet (hvilket er et 
krav i henhold til artikel 3 i direktiv 98/5/EF), overtræder EU-lovgivningen. 

Som svar på andragerens første specifikke spørgsmål vedrørende direktiv 2006/123/EF og 
afsnit 2 i direktiv 2005/36/EF vil Kommissionen gerne påpege, at advokaters levering af 
tjenesteydelser i henhold til direktiv 77/249/EØF er undtaget fra disse instrumenter i medfør 
af artikel 17.4 i direktiv 2006/123/EF og betragtning 42 i direktiv 2005/36/EF.

Det andet spørgsmål om, hvorvidt anerkendelse af aktivitet i værtslandets retssystem 
afhænger af forudgående kvalifikationer, må der svares bekræftende på, idet alle de 

                                               
1 Det anføres i betragtning 42 i direktiv 2005/36/EF: "(…)Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer for 
advokater med henblik på omgående etablering under værtsmedlemsstatens advokattitel bør omfattes af dette 
direktiv."
2 Det anføres i en betragtning i direktiv 77/249/EC, at det "angår kun foranstaltninger, som skal lette den 
faktiske udøvelse af advokatvirksomhed i form af tjenesteydelser; det vil være nødvendigt at udforme mere 
detaillerede foranstaltninger med henblik på at lette den faktiske udøvelse af etableringsretten.
3 Dom af 30. november 1995, Gebhard, sag 55/94, Sml. 1995, s. I-4165.
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ovennævnte direktiver kun gælder for fuldt kvalificerede fagfolk. 

Som svar på det tredje spørgsmål lader det ikke til, at bestemmelser i den italienske 
lovgivning, der fastlægger, at perioden, der skal tages i betragtning med henblik på artikel 10 i 
direktiv 98/5/EF, starter fra tidspunktet for advokatens registrering i værtslandet (hvilket er et 
krav i henhold til artikel 3 i direktiv 98/5/EF), eller udøvelse af ordini professionali, som 
afspejler denne bestemmelse, er i strid med EU-lovgivningen i betragtning af direktiv 98/5/EF 
og direktiv 77/249/EØF's respektive mål og anvendelsesområde, der er behandlet detaljeret 
ovenfor og i Kommissionens tidligere bemærkninger vedrørende dette andragende.

Konklusion 

I lyset af ovenstående finder Kommissionen ikke, at andragendet viser tegn på, at 
fællesskabslovgivningen er blevet overtrådt."


