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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0720/2010, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Giulio 
Marini, par paskaidrojuma sniegšanu attiecībā uz Itālijas veikto 
Direktīvas 98/5/EK par pasākumiem, lai atvieglotu advokāta profesijas 
pastāvīgu praktizēšanu dalībvalstī, kas nav tā dalībvalsts, kurā iegūta 
kvalifikācija, transponēšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs vēlas noskaidrot, vai I tāl i jas veiktā Direktīvas 98/5/EK 
transponēšana pienācīgi atspoguļo likumdevēja nodomu atvieglot advokāta profesijas 
pastāvīgu praktizēšanu dalībvalstī, kas nav tā dalībvalsts, kurā iegūta kvalifikācija. Saskaņā ar 
lūgumraksta iesniedzēja teikto Itālijas tiesību aktā ir noteikti papildu kritēriji, kas nav 
paredzēti direktīvā un kas apgrūtina piekļuvi advokāta profesijai.

2.  Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 25. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 13. janvārī

Lūgumraksts

Vēloties saņemt skaidrojumu attiecībā uz Itālijas veikto Direktīvas 98/5/EK transponēšanu, 
lūgumraksta iesniedzējs uzdod divus jautājumus. Pirmkārt, vai attiecīgajai valsts iestādei 
jāņem vērā pasākumi, kas veikti Direktīvas 77/249/EEK izpratnē un kas palīdz advokātiem 
sekmīgi īstenot pakalpojumu sniegšanas brīvību (nereģistrējoties attiecīgajā dalībvalsts 
apvienībā), aprēķinot kvalificētā darba efektīvas un regulāras veikšanas laiku 
Direktīvas 98/5/EK 10. panta izpratnē. Otrkārt, vai ir iespējams definēt „efektīvu un regulāru 
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darbību” un norādīt izņēmumu sarakstu. 

Attiecībā uz pirmo jautājumu vispirms jānorāda, ka Direktīvai 77/249/EEK un 
Direktīvai 98/5/EK ir atšķirīgi mērķi. Direktīvas 77/249/EEK mērķis ir atvieglot advokāta 
profesijas praktizēšanu dalībvalstī, nereģistrējoties šajā dalībvalstī (advokātiem, kas ir 
likumiski reģistrējušies kādā citā dalībvalstī). Turpretī Direktīvā 98/5/EK paredzēta advokātu 
reģistrēšana dalībvalstī ārpus tās dalībvalsts, kurā tie ir ieguvuši profesionālo kvalifikāciju, 
ieskaitot iespējamu pilnīgu integrāciju juridiskajā profesijā uzņēmējā dalībvalstī ar tiesībām 
lietot šajā dalībvalstī pieņemto profesionālo nosaukumu. 

Šo mērķu atšķirības ir norādītas atbilstīgajos noteikumos attiecībā uz reģistrāciju dalībvalsts 
apvienībā: saskaņā ar Direktīvas 77/249/EEK 4. panta 1. punktu uz advokātiem neattiecas 
nosacījumi par reģistrāciju profesionālā organizācijā uzņēmējā dalībvalstī, savukārt 
Direktīvas 98/5/EK 3. punkta 1. apakšpunktā noteikts, ka „advokāts, kurš vēlas praktizēt 
dalībvalstī, kas nav tā dalībvalsts, kurā viņš ieguvis savu profesionālo kvalifikāciju, reģistrējas 
minētās valsts kompetentajā iestādē”. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, ir redzams, ka darbības, ko veic saskaņā ar Direktīvu 77/249/EK, 
piemēram, saistībā ar tiesībām īstenot pakalpojumu sniegšanas brīvību, varētu neatbilst 
noteikumiem par „efektīvu un regulāru veikšanu”, kas Direktīvas 98/5/EK 10. panta 1. punkta 
izpratnē nozīmē „faktisku darbības veikšanu bez jebkādiem pārtraukumiem, izņemot ar 
ikdienas dzīvi saistītos”. Principā advokātam, kas vēlas iesaistīties šādi reglamentētā advokāta 
profesijas praktizēšanā, jo īpaši tad, ja viņš paredz ilgtermiņā pilnīgi integrēties uzņēmējas 
dalībvalsts tiesību sistēmā, jācenšas īstenot viņa tiesības brīvi veikt uzņēmējdarbību, ko 
nosaka Direktīva 98/5/EK, nevis Direktīva 77/249/EEK. Tomēr Komisijai nav pietiekamas 
informācijas par apstākļiem, kādos lūgumraksta iesniedzējs ir praktizējis profesiju, un tādēļ tā 
nevar nodrošināt visaptverošu lūgumraksta iesniedzēja gadījuma analīzi. 

Attiecībā uz otro jautājumu nešķiet lietderīgi definēt „efektīvu un regulāru veikšanu” ES 
līmenī (ārpus iepriekš minētās definīcijas Direktīvas 98/5/EK 10. panta 1. punktā) būtisko 
atšķirību dēļ starp dalībvalstu tiesību sistēmām. Tas pats attiecas uz izņēmumu sarakstu. 
Attiecīgās dalībvalstu varas iestādes, izskatot katru gadījumu atsevišķi, ņemot vērā dalībvalsts 
tiesību sistēmas īpatnības, kā arī konkrēta advokāta apstākļus, var vislabāk novērtēt, kādas 
darbības ir profesijas „efektīva un regulāra veikšana”. 

Tomēr Komisija būtu vērsusies pret dalībvalsti, ja lēmums par atsevišķu darbību nepieļaušanu 
būtu pieņemts diskriminējoši vai citu nepamatotu iemeslu dēļ. Taču no lūgumraksta 
iesniedzēja sniegtās informācijas Komisijai nav pietiekami skaidrs, tieši kādas darbības 
Itālijas varas iestādes nepieļāva, tādēļ tā nevar veikt šādu novērtējumu. 

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2011. gada 10. jūnijā

Pārbaudot lūgumraksta iesniedzēja sniegto papildu informāciju, Komisija var piedāvāt šādus 
komentārus, lai vispārīgi precizētu to dažādo direktīvu mērķus un darbības jomu, ar kurām 
reglamentē advokātu brīvu pārvietošanos vienotā tirgū, un lai atbildētu uz lūgumraksta 
iesniedzēja uzdotajiem jautājumiem.
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Direktīva 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu1 paredz vispārēju sistēmu 
profesionālās kvalifikācijas atzīšanai. Direktīva paredz, ka dalībvalstij jāatļauj sākt darbību 
pretendentam, kurš ir ieguvis attiecīgajai profesijai vajadzīgo kvalifikāciju citā dalībvalstī. Ja 
uzņēmējā dalībvalstī prasītā kvalifikācija un pretendenta kvalifikācija būtiski atšķiras, 
attiecīgā kompetentā iestāde var piemērot pretendentam kompensācijas pasākumus. Vispārīgi 
pretendents var izvēlēties vai nu adaptācijas periodu, vai zināšanu pārbaudi. Tomēr attiecībā 
uz profesijām, kuru veikšanai nepieciešama tiesību aktu precīza pārzināšana, direktīva ļauj 
dalībvalstīm paredzēt īpašu kompensācijas pasākumu (vairums dalībvalstu šajā saistībā 
pieprasa zināšanu pārbaudi). Uzņēmējas valsts kompetentās iestādes īstenotā kvalifikāciju 
atzīšana ļauj pretendentam pilnīgi integrēties savā profesijā, tostarp lietot uzņēmējā dalībvalstī 
paredzēto profesionālo nosaukumu.

Direktīva 98/5/EK nosaka alternatīvu, advokātiem specifisku virzienu. Pretstatā 
Direktīvai 2005/36/EK atļauju sākt darbību citā dalībvalstī saskaņā ar šo direktīvu piešķir, 
drīzāk pamatojoties uz kādā citā dalībvalstī paredzēto profesionālo nosaukumu (ar 
nosacījumu, ka pretendentam ir juridiskais statuss attiecīgajā dalībvalstī), nevis tieši uz 
kvalifikācijām. Tādējādi direktīva atvieglo advokātiem darbības sākšanu citās dalībvalstīs, 
atceļot prasību kompetentajām iestādēm veikt kvalifikāciju pārbaudi un īstenot kompensācijas 
pasākumus. Tomēr, lai ņemtu vērā jebkādas nepilnības uzņēmējas valsts tiesību aktu precīzā 
pārzināšanā, advokātiem, kuri gūst labumu no Direktīvas 98/5/EK noteikumiem, jāveic sava 
darbība ar viņu mītnes dalībvalstī paredzēto nosaukumu. 

Direktīvas 98/5/EK 10. pants paredz normas, kas nodrošina pilnu integrēšanos savā profesijā 
uzņēmējā valstī tiem advokātiem, kuri jau ir guvuši labumu no direktīvas, reģistrējoties 
attiecīgajā dalībvalstī ar to mītnes dalībvalstī paredzēto profesionālo nosaukumu. Šo normu 
pamatā ir priekšnoteikums, ka jebkādas nepilnības uzņēmējas valsts tiesību aktu precīzā 
pārzināšanā var novērst, vismaz trīs gadus efektīvi un regulāri veicot darbību dalībvalstī un 
minētās valsts tiesību jomā. 

Turklāt Direktīvā 98/5/EK ir ņemts vērā fakts, ka daži advokāti, kuri efektīvi un regulāri veic 
darbību ar to mītnes dalībvalstī paredzēto profesionālo nosaukumu, laiku pa laikam var strādāt 
to mītnes dalībvalsts tiesību jomā vai starptautisko tiesību jomā (piemēram, pārstāvot 
uzņēmējas dalībvalsts to pilsoņu intereses, kuriem ir nepieciešamas konsultācijas advokāta 
mītnes dalībvalsts tiesību aktu jautājumos). Var būt tādas situācijas, kad šiem advokātiem nav 
iespējams uzrādīt informāciju kompetentajām iestādēm par pietiekamu darbību skaitu saistībā 
ar uzņēmējas dalībvalsts tiesību aktiem, lai efektīvi demonstrētu savu zināšanu līmeni par 
uzņēmējas dalībvalsts tiesību aktiem, kas nepieciešamas advokātiem, kuri veic profesionālo 
darbību ar minētajā dalībvalstī paredzēto profesionālo nosaukumu. Šīs konkrētās problēmas 
risināšanai direktīvas 10. panta 3. punkta a) apakšpunkts paredz, ka uzņēmējas dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm jāņem vērā arī jebkādu lekciju un semināru par uzņēmējas 
dalībvalsts tiesību aktiem apmeklējums (šo trīs gadu laikā). 

Direktīva 98/5/EK atšķirībā no Direktīvas 2005/36/EK nepiedāvā iespēju vienlaikus 
reģistrēties uzņēmējas dalībvalsts kompetentajā iestādē un pilnīgi integrēties savā profesijā 

                                               
1 Ar šo direktīvu aizstāj Direktīvu 89/48/EEK par vispārēju sistēmu tādu augstākās izglītības diplomu atzīšanai, 
ko piešķir par vismaz trīs gadu profesionālo izglītību
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minētajā dalībvalstī1. Kā jau iepriekš norādīts, vienīgās normas attiecībā uz Direktīvā 98/5/EK 
paredzēto pilno integrēšanos paredz 10. pants.

Direktīva 2005/36/EK un Direktīva 98/5/EK ir vienīgās direktīvas, kuras attiecībā uz 
kvalifikācijas atzīšanu atvieglo advokātiem iespēju brīvi veikt uzņēmējdarbību. 
Direktīvas 77/249/EEK mērķis ir palīdzēt īstenot brīvību sniegt pakalpojumus tiem 
advokātiem, kuru nolūks nav pilnīgi integrēties savā profesijā uzņēmējā dalībvalstī vai pat 
reģistrēties uzņēmējā dalībvalstī ar to izcelsmes dalībvalstī paredzēto profesionālo 
nosaukumu2. 
Lai gan direktīvā, kā to norādīja lūgumraksta iesniedzējs, nav noteikti maksimālie termiņi 
attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas ilgumu vai regularitāti, attiecīgus kritērijus ir noteikusi 
Eiropas Savienības Tiesa, jo īpaši tās spriedumā Gebhardt lietā3. Pamatojoties uz Tiesas 
izveidoto tiesu praksi, par pagaidu vai neregulāra rakstura pakalpojumiem uzskata atsevišķus 
pakalpojumus, ņemot vērā to ilgumu, biežumu, regularitāti un nepārtrauktību. 

Jānorāda, ka daži no šiem pašiem principiem ir minēti Direktīvas 98/5/EK 10. panta 
1. punktā, kas paredz nosacījumus, kuri jāizpilda ar savas mītnes dalībvalsts profesionālo 
nosaukumu praktizējošam advokātam, lai pilnīgi integrētos savā profesijā uzņēmējā 
dalībvalstī: paredzētais minimālais ilgums ir trīs gadi, turklāt darbība jāveic „efektīvi un 
regulāri”, kas savukārt ir definēta kā „faktiska darbības veikšana bez jebkādiem 
pārtraukumiem, izņemot ar ikdienas dzīvi saistītos”, tādējādi netieši norādot uz 
nepārtrauktību.

Rezultātā ir acīmredzams, ka abu šo direktīvu mērķi un darbības jomas ir atšķirīgas: ja 
advokāts vēlas gūt labumu no Direktīvā 77/249/EK paredzētajām tiesībām sniegt 
pakalpojumus, viņam nav jāreģistrējas uzņēmējas dalībvalsts kompetentajā iestādē, ja viņa 
darbība uzņēmējā dalībvalstī — ņemot vērā tās ilgumu, biežumu, regularitāti un 
nepārtrauktību — nenozīmē uzņēmējdarbības veikšanu. Ja advokāts vēlas gūt labumu no 
Direktīvas 98/5/EK 10. pantā paredzētajiem noteikumiem, viņam būtībā jāpierāda, ka viņš ir 
reģistrējies uzņēmējā dalībvalstī. No tā izriet, ka Itālijas tiesību akta noteikumi, kas paredz, ka 
Direktīvas 98/5/EK 10. panta piemērošanas mērķiem vērā ņemamais laikposms sākas ar 
dienu, kad advokāts ir reģistrējies uzņēmējā dalībvalstī (šo prasību paredz Direktīvas 98/5/EK 
3. pants), nepārkāpj Savienības tiesību aktus. 

Atbildot uz lūgumraksta iesniedzēja pirmo konkrēto jautājumu par Direktīvu 2006/123/EK un 
Direktīvas 2005/36/EK II sadaļu, Komisija vēlas norādīt, ka šie instrumenti ir izslēgti no 
advokāta pakalpojumu sniegšanas, pamatojoties uz Direktīvas 2006/123/EK 17. panta 
4. punktu un Direktīvas 2005/36/EK 42. apsvērumu. 

Otrs jautājums par to, vai darbības atzīšana tiesību jomā uzņēmējā dalībvalstī ir atkarīga no tā, 
vai pretendentam jau iepriekš ir bijusi kvalifikācija, ir jāatbild apstiprinoši, jo visas iepriekš 

                                               
1 Direktīvas 2005/36/EK 42. apsvērums nosaka: „(..)Šai direktīvai vajadzētu attiekties uz juristu profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanu, lai nodrošinātu iespēju nepastarpināti iegūt tiesības veikt uzņēmējdarbību, lietojot 
uzņēmējā dalībvalstī paredzēto profesionālo nosaukumu.”
2 Direktīvas 77/249/EK apsvērums paredz, ka tajā „iekļauti vienīgi pasākumi, lai veicinātu advokātu efektīvas 
darbības pakalpojumu sniegšanā; (..) būs nepieciešami sīkāk izstrādāti pasākumi, lai veicinātu tiesību veikt 
uzņēmējdarbību efektīvu izmantošanu”.
3 1995. gada 30. novembra spriedums lietā C-55/94, Gebhard, ECR 1995, I–4165. lpp.



CM\870259LV.doc 5/5 PE456.765v02-00

LV

minētās direktīvas ir piemērojamas tikai pilnīgi kvalificētiem profesionāļiem. 

Atbildot uz trešo jautājumu, jānorāda, ka Itālijas tiesību akta noteikumi, kas paredz, ka 
Direktīvas 98/5/EK 10. panta piemērošanas mērķiem vērā ņemamais laikposms sākas ar 
dienu, kad advokāts ir reģistrējies uzņēmējā dalībvalstī (šo prasību paredz Direktīvas 98/5/EK 
3. pants), vai šos noteikumus atspoguļojošās ordini professionali darbības nav uzskatāmas par 
Savienības tiesību aktu pārkāpumu, ņemot vērā Direktīvas 98/5/EK un 
Direktīvas 77/249/EEK attiecīgos mērķus un darbības jomas, kas sīki izklāstītas iepriekš un 
minētas Komisijas iepriekšējos komentāros saistībā ar šo lūgumrakstu.

Secinājumi

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija neuzskata, ka lūgumraksts liecina par ES tiesību aktu 
pārkāpumu.


