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Dotyczy: Petycji 0720/2010, którą złożył Giulio Marini (Włochy) w sprawie wyjaśnień 
dotyczących transponowania przez Włochy dyrektywy 98/5/WE mającej na celu 
ułatwienie stałego wykonywania zawodu prawnika w państwie członkowskim 
innym niż państwo uzyskania kwalifikacji zawodowych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję domaga się wyjaśnienia, czy transponowana przez Włochy dyrektywa 
98/5/WE stosownie odzwierciedla intencje prawodawców ułatwienia stałego wykonywania 
zawodu prawnika w państwie członkowskim innym niż państwo uzyskania kwalifikacji 
zawodowych. Według składającego petycję ustawa włoska zawiera dodatkowe, 
nieprzewidziane w dyrektywie, kryterium, które utrudnia dostęp do zawodu.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 25 października 2010 r. Zwrócono się 
do Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 13 stycznia 2011 r.

Petycja

Zwracając się o wyjaśnienia dotyczące dokonanej przez Włochy transpozycji dyrektywy 
98/5/WE, składający petycję porusza dwie kwestie. Po pierwsze, czy przy obliczaniu okresu 
efektywnego i regularnego wykonywania zawodu w rozumieniu art. 10 dyrektywy 98/5/WE 
właściwe organy krajowe powinny uwzględniać działalność prowadzoną w rozumieniu 
dyrektywy 77/249/EWG mającej na celu ułatwienie skutecznego korzystania przez 
prawników ze swobody świadczenia usług (bez konieczności przystępowania do właściwego 
stowarzyszenia krajowego). Po drugie, czy możliwe jest podanie definicji „działalności 
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efektywnej i regularnej” i wskazanie listy wyjątków. 

Jeżeli chodzi o pierwszą kwestię, to już na wstępie należy zauważyć, że cele dyrektywy 
77/249/EWG oraz dyrektywy 98/5/WE są odmienne. Dyrektywa 77/249/EWG ma na celu 
ułatwienie wykonywania zawodu prawnika w danym państwie członkowskim bez 
konieczności prowadzenia działalności zawodowej w tym państwie członkowskim (w 
przypadku prawników prowadzących legalną działalność zawodową w jednym z pozostałych 
państw członkowskich). Natomiast w dyrektywie 98/5/WE ustanawia się ramy dla 
prowadzenia przez prawników działalności gospodarczej w innym państwie członkowskim 
niż to, w którym zdobyli oni kwalifikacje zawodowe, w tym dla ewentualnej pełnej integracji 
z środowiskiem zawodowym prawników w przyjmującym państwie członkowskim z prawem 
do posługiwania się tytułem zawodowym tego państwa członkowskiego. 

Tę różnicę celów odzwierciedlają właściwe przepisy dotyczące rejestrowania się w 
odpowiednim stowarzyszeniu zawodowym: na mocy art. 4 ust. 1 dyrektywy 77/249/EWG 
prawnicy są zwolnieni z wymogu rejestrowania się w organizacji zawodowej w 
przyjmującym państwie członkowskim, natomiast art. 3 ust. 1 dyrektywy 98/5/WE stanowi, 
że: „prawnik, który chce wykonywać swój zawód w państwie członkowskim innym niż 
państwo, w którym zdobył kwalifikacje zawodowe, jest zobowiązany do zarejestrowania się 
we właściwych organach tego państwa członkowskiego”. 

W świetle powyższego wydaje się, że działalność prowadzona w ramach dyrektywy 
77/249/WE, tj. w kontekście korzystania z prawa do swobodnego świadczenia usług, może 
nie spełniać warunków „efektywnej i regularnej działalności”, którą w art. 10 ust. 1 
dyrektywy 98/5/WE definiuje się jako „wykonywanie zawodu bez przerwy innego rodzaju niż 
przerwa wynikająca z wydarzeń życia codziennego”. Z zasady prawnik, który pragnie 
wykonywać zdefiniowany w ten sposób zawód, szczególnie jeżeli w długim okresie zamierza 
w pełni zintegrować się z systemem prawnym przyjmującego państwa członkowskiego, 
powinien postarać się skorzystać z prawa swobody przedsiębiorczości, które reguluje 
dyrektywa 98/5/WE, nie zaś dyrektywa 77/249/EWG. Komisja nie posiada jednak 
wystarczających informacji na temat okoliczności, w których składający petycję wykonywał 
swój zawód i dlatego nie jest w stanie dokonać pełnej analizy tej sprawy. 

W odniesieniu do drugiej kwestii ze względu na znaczące różnice między systemami 
prawnymi państw członkowskich nie wydaje się właściwe definiowanie na szczeblu UE 
„efektywnej i regularnej działalności” (szerzej niż określono to w cytowanej wyżej definicji 
zawartej w art. 10 ust. 1 dyrektywy 98/5/WE). To samo odnosi się do listy wyjątków. 
Właściwe organy w państwach członkowskich są najbardziej kompetentne, by dokonywać 
oceny poszczególnych przypadków przy uwzględnieniu cech charakterystycznych danego 
systemu prawnego, jak również okoliczności, w których prawnik prowadzi „efektywną i 
regularną działalność zawodową”. 

Komisja rozważy jednak podjęcie działań przeciwko państwu członkowskiemu, jeżeli 
stwierdzi, że decyzja o wyłączeniu pewnych rodzajów działalności została podjęta w 
dyskryminujący sposób lub na jakiekolwiek innej nieuzasadnionej podstawie. Z informacji 
przekazanych przez składającego petycję nie wynika jednak wystarczająco jasno, jakie 
dokładnie rodzaje działalności zostały wyłączone przez władze włoskie, Komisja nie może 
zatem dokonać oceny. 
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4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 czerwca 2011 r.

Po analizie dodatkowych informacji przedstawionych przez składającego petycję Komisja 
może poczynić następujące uwagi służące ogólnemu wyjaśnieniu celów i zakresu różnych 
dyrektyw regulujących kwestię swobodnego przepływu osób wykonujących zawód prawnika 
na jednolitym rynku oraz rozwiązaniu szczególnych problemów zgłoszonych przez 
składającego petycję.

W dyrektywie 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych1 przewiduje się 
ogólny system uznawania kwalifikacji. Dyrektywa stanowi, że państwo członkowskie musi 
zezwolić na podjęcie zawodu wnioskodawcy, który kwalifikacje do wykonywania tego 
zawodu uzyskał w innym państwie członkowskim. W przypadku istotnych różnic w 
kwalifikacjach wymaganych przez przyjmujące państwo członkowskie i posiadanych przez 
wnioskodawcę właściwy organ może zastosować wobec wnioskodawcy środki 
wyrównawcze. Ogółem wnioskodawca może wybrać pomiędzy stażem adaptacyjnym a 
testem umiejętności. Jednak w przypadku zawodów, których wykonywanie wymaga 
dokładnej znajomości prawa krajowego, zgodnie z dyrektywą państwa członkowskie mogą 
przewidzieć specjalne środki wyrównawcze (w tej sytuacji większość państw członkowskich 
wymaga testu umiejętności). Uznanie kwalifikacji przez właściwy organ przyjmującego 
państwa członkowskiego umożliwia wnioskodawcy pełną integrację ze środowiskiem 
zawodowym, w tym korzystanie z tytułu zawodowego obowiązującego w przyjmującym 
państwie członkowskim.

W dyrektywie 98/5/WE przewidziano alternatywne rozwiązanie dotyczące zawodu prawnika. 
W przeciwieństwie do dyrektywy 2005/36/WE w przedmiotowej dyrektywie dostęp do 
wykonywania zawodu w innym państwie członkowskim przyznaje się raczej na podstawie 
tytułu zawodowego posiadanego w jednym z państw członkowskich (co implikuje 
prowadzenie działalności w tym państwie członkowskim) niż bezpośrednio na podstawie 
kwalifikacji. Dyrektywa ułatwia zatem prawnikom dostęp do wykonywania zawodu w innych 
państwach członkowskich poprzez wyeliminowanie etapu sprawdzania kwalifikacji przez 
właściwy organ oraz potrzeby sprostania środkom wyrównawczym. Aby jednak uzasadnić 
wszelkie braki w dokładnej znajomości prawa krajowego przyjmującego państwa 
członkowskiego, prawnicy korzystający z przepisów dyrektywy 98/5/WE muszą wykonywać 
swój zawód, używając tytułu zawodowego uzyskanego w państwie członkowskim 
pochodzenia. 

W art. 10 dyrektywy 98/5/WE przewidziano środki umożliwiające pełną integrację ze 
środowiskiem zawodowym przyjmującego państwa członkowskiego dla tych prawników, 
którzy skorzystali już z przepisów przedmiotowej dyrektywy i prowadzą działalność 
gospodarczą w tym państwie członkowskim, używając tytułów uzyskanych w państwie 
członkowskim pochodzenia. Podstawą dla tego artykułu jest przesłanka, zgodnie z którą 
wszelkie braki w dokładnej znajomości prawa krajowego przyjmującego państwa 
członkowskiego można uzupełnić poprzez efektywne i regularne wykonywanie zawodu w 
                                               
1Przedmiotowa dyrektywa zastępuje dyrektywę 89/48/EWG w sprawie ogólnego systemu uznawania dyplomów 
ukończenia studiów wyższych, przyznawanych po ukończeniu kształcenia i szkolenia zawodowego, trwających 
co najmniej trzy lata.
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tym państwie członkowskim oraz w zakresie prawa tego państwa przez co najmniej trzy lata. 

Ponadto w dyrektywie 98/5/WE uwzględniono fakt, że niektórzy prawnicy, którzy efektywnie 
i regularnie wykonują swój zawód używając tytułu uzyskanego w państwie członkowskim 
pochodzenia mogą okazyjnie pracować w zakresie prawa ich państwa członkowskiego 
pochodzenia lub prawa międzynarodowego (np. reprezentując interesy obywateli 
przyjmującego państwa członkowskiego, którzy potrzebują porady dotyczącej prawa 
obowiązującego w państwie członkowskim pochodzenia tych prawników). Prawnicy tacy 
mogą nie być w stanie przedłożyć właściwym organom informacji na temat wystarczającej 
liczby prowadzonych przez nich spraw w zakresie prawa przyjmującego państwa 
członkowskiego, aby w ten sposób skutecznie wykazać poziom znajomości prawa 
przyjmującego państwa członkowskiego wymagany od prawników, którzy wykonują swój 
zawód posługując się tytułem zawodowym obowiązującym w tym państwie członkowskim. 
Jako rozwiązanie tego szczególnego problemu art. 10 ust. 3 lit. a) przewiduje, że właściwe 
władze przyjmującego państwa członkowskiego muszą również brać pod uwagę wszelkie 
uczestnictwo w kursach lub seminariach dotyczących prawa przyjmującego państwa 
członkowskiego (w okresie tych trzech lat). 

W przeciwieństwie do dyrektywy 2005/36/WE w dyrektywie 98/5/WE nie przewidziano 
możliwości jednoczesnej rejestracji we właściwym organie przyjmującego państwa 
członkowskiego oraz pełnej integracji ze środowiskiem zawodowym w tym państwie 
członkowskim1.Jak przedstawiono powyżej, podstawą dla jedynego środka pełnej integracji 
na mocy dyrektywy 98/5/WE jest art. 10.

Dyrektywy 2005/36/WE oraz 98/5/WE to jedyne dyrektywy, które ułatwiają prawnikom 
korzystanie ze swobody przedsiębiorczości, jeśli chodzi o uznawanie ich kwalifikacji. Celem 
dyrektywy 77/249/EWG jest ułatwienie korzystania ze swobody świadczenia usług przez 
prawników, którzy nie chcą pełnej integracji ze środowiskiem zawodowym w przyjmującym 
państwie członkowskim ani nawet rejestracji w przyjmującym państwie członkowskim przy 
użyciu tytułu przyznanego w państwie członkowskim pochodzenia2. 
Chociaż, jak wspomniał składający petycję, w dyrektywie nie określono górnego pułapu 
dotyczącego czasu lub regularności świadczenia usług, Trybunał Sprawiedliwości opracował 
stosowne kryteria, szczególnie w sprawie Gebhard3.W oparciu o orzecznictwo Trybunału 
tymczasowy lub sporadyczny charakter świadczenia usług należy określać indywidualnie w 
każdym przypadku, z uwzględnieniem czasu, częstotliwości, regularności i ciągłości 
świadczenia usług. 

Warto zauważyć, że niektóre z tych samych pojęć znajdują odzwierciedlenie w art. 10 ust. 1 
dyrektywy 98/5/WE określającym warunki, których spełnienie umożliwia prawnikowi 

                                               
1Punkt 42 preambuły dyrektywy 2005/36/WE stanowi, że: „ (...) Uznawanie kwalifikacji zawodowych 
prawników w celu podejmowania przez nich bezpośredniej działalności w przyjmującym państwie 
członkowskim na podstawie tytułu zawodowego przyjmującego państwa członkowskiego powinno zostać objęte 
przepisami niniejszej dyrektywy”.
2Jeden z punktów preambuły dyrektywy 77/249/EWG stanowi, że dyrektywa „odnosi się tylko do działań 
mających na celu ułatwienie skutecznego wykonywania działalności zawodowej prawnika świadczącego usługi; 
konieczne będzie podjęcie bardziej szczegółowych środków zmierzających do ułatwienia skutecznego 
korzystania z prawa do podejmowania działalności gospodarczej;”
3 Wyrok z dnia 30 listopada 1995 r., Gebhard, sprawa 55/94, Rec. 1995, s. I-4165.
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wykonującemu zawód przy użyciu tytułu z państwa członkowskiego pochodzenia pełną 
integrację ze środowiskiem zawodowym przyjmującego państwa członkowskiego: minimalny 
czas wynosi trzy lata, następnie przewiduje się konieczność efektywnej i regularnej
działalności, którą z kolei definiuje się jako „wykonywanie zawodu bez przerwy innego 
rodzaju niż przerwa wynikająca z wydarzeń życia codziennego”, co implikuje ciągłość 
wykonywania zawodu.

Wydaje się zatem, że cele i zakresy obu dyrektyw są różne: jeśli prawnik chciałby skorzystać 
z praw przysługujących na mocy dyrektywy 77/249/WE w celu świadczenia usług, nie 
powinien rejestrować się we właściwym organie w przyjmującym państwie członkowskim, 
jeśli jego działalność w tym państwie – mając na uwadze jej czas, częstotliwość, regularność i 
ciągłość – nie stanowi działalności gospodarczej. Jeśli natomiast prawnik chce skorzystać z 
zapisów art. 10 dyrektywy 98/5/WE, zasadniczo musi wykazać, że prowadzi działalność 
gospodarczą w przyjmującym państwie członkowskim. Z tego względu wydaje się, że 
przepisy prawa włoskiego, zgodnie z którymi bieg okresu uwzględnianego do celów art. 10 
dyrektywy 98/5/WE rozpoczyna się w momencie rejestracji prawnika w przyjmującym 
państwie członkowskim (wymóg na mocy art. 3 dyrektywy 98/5/WE), nie naruszają prawa 
Unii. 

W odpowiedzi na pierwsze z pytań szczegółowych zadanych przez składającego petycję, 
dotyczące dyrektywy 2006/123/WE oraz tytułu II dyrektywy 2005/36/WE, Komisja chciałaby 
podkreślić, że świadczenie usług przez prawników zgodnie z dyrektywą 77/249/EWG jest 
wyłączone z zakresu powyższych instrumentów prawnych na mocy art. 17 ust. 4 dyrektywy 
2006/123/WE oraz punktu 42 preambuły dyrektywy 2005/36/WE.

Na drugie pytanie, czy uznawanie działalności w zakresie prawa przyjmującego państwa 
członkowskiego zależy od wcześniejszego posiadania kwalifikacji zawodowych, należy 
udzielić odpowiedzi twierdzącej, ponieważ wszystkie wymienione powyżej dyrektywy mają 
zastosowanie wyłącznie do osób posiadających pełne kwalifikacje zawodowe. 

Co się tyczy odpowiedzi na trzecie pytanie, wydaje się, że przepisy prawa włoskiego, zgodnie 
z którymi bieg okresu uwzględnianego do celów art. 10 dyrektywy 98/5/WE rozpoczyna się 
w momencie rejestracji prawnika w przyjmującym państwie członkowskim (wymóg na mocy 
art. 3 dyrektywy 98/5/WE), ani praktyki ordini professionali (stowarzyszenia zawodowe) nie 
naruszają prawa Unii w świetle odpowiednich celów i zakresu dyrektywy 98/5/WE i 
dyrektywy 77/249/EWG, które omówiono szczegółowo powyżej oraz we wcześniejszych 
uwagach Komisji dotyczących przedmiotowej petycji.

Wniosek 

W świetle powyższego Komisja stwierdza, że w przedmiotowej petycji nie wykazano 
naruszenia prawa UE.


