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Tárgy: Alexander Van Brabant, belga állampolgár által a „Vandervennet, Valcke & 
Van Brabant” ügyvédi iroda nevében benyújtott, 0739/2006. számú petíció a 
képesítéssel rendelkező könyvelőkre és adótanácsadókra vonatkozó belga 
képzési követelményeknek az EK-Szerződés 43. cikkével való 
összeférhetetlenségéről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki ügyfele nevében jár el, fenntartja, hogy a képesítéssel rendelkező 
könyvelőkre és adótanácsadókra vonatkozó belga képzési követelményeknek – különösen a 
könyvelők és adótanácsadók képzési intézményére alkalmazandó rendelet 21. cikkében 
foglaltak – ellentétesek az EK-Szerződésnek a letelepedés szabadságáról szóló 43. cikkével és 
az azt követő cikkekkel. A petíció benyújtója ezért arra kéri az Európai Parlamentet, hogy 
vizsgálja meg, hogy a kérdéses rendelet – amelyet az 1997. december 23-i királyi határozat 
megerősített, és amelyre hivatkozva az ügyfele fegyelmi büntetésben részesült – összhangban 
van-e az európai jogszabályokkal.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. február 6. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2007. június 1.

1. Történeti háttér/A tények
A petíció belga nemzetiségű szerzője interpellációt nyújtott be az Európai Parlamenthez az 
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1997. december 23-i királyi határozattal jóváhagyott, a könyvelők szakmai intézménye 
szakmai etikai kódexe 21. cikkének a közösségi jognak való megfelelése ügyében.
E kódex 21. cikke értelmében a könyvelői szakma összeférhetetlen minden kisipari vagy 
kereskedelmi tevékenységgel, függetlenül attól, hogy azt közvetlenül vagy közvetve, 
egyénileg vagy társulásban vagy társaságban vagy önálló vállalkozóként végzik. A Kamarák 
azonban mentességet adhatnak e szabály alól az intézményhez tartozó könyvelő kérelmére.

2. A Bizottság petícióra vonatkozó megjegyzései 
A Bizottság emlékeztet arra, hogy a Bíróság állandó joggyakorlatának megfelelően az EK-
Szerződés 43. cikkével előírt elv tiszteletben tartása nem csak a nemzetiség alapján történő 
mindenfajta megkülönböztetés kiküszöbölésére kötelez, hanem azon korlátozások 
megszüntetésére is, amelyek „természetüknél fogva tiltják vagy akadályozzák a más 
tagállamban letelepedett és ott jogszerűen hasonló szolgáltatást nyújtó szolgáltató 
tevékenységét”.
Bár a petíció benyújtója által említett belga rendelkezések a letelepedés szabadságának 
korlátozását jelentik, az Európai Közösségek Bírósága kimondta, hogy „azoknak a nemzeti 
intézkedéseknek, amelyek alkalmasak arra, hogy zavarják, vagy kevésbé vonzóvá tegyék a 
Szerződés által biztosított alapvető szabadságok gyakorlását, a következő négy feltételnek kell 
megfelelniük:
- nem lehet azokat megkülönböztető módon alkalmazni
- általános érdekű kényszerítő okok indokolják azokat
- biztosítaniuk kell az általuk követett célkitűzések megvalósítását
- ne menjenek túl azon, ami a cél eléréséhez szükséges”.
E tekintetben az, hogy más tagállamokban vagy más tevékenységi ágazatokban különböző 
szabályokat hajtanak végre, nem jelenti azt, hogy az első államban vagy egy meghatározott 
ágazatban hatályos szabályok nem egyeztethetők össze a közösségi joggal. Még ha egyes 
tagállamokban a könyvelőket fel is jogosítják arra, hogy más tevékenységeket is 
gyakoroljanak, amennyiben ezáltal függetlenségük nem válik vitathatóvá, a belga hatóságok 
jogosultak úgy ítélni, hogy a kérdéses szabályozás által követett célkitűzések nem érhetőek el 
kevésbé megszorító eszközökkel, amennyiben a rendelkezések az elérni kívánt célokhoz 
képest arányosak.
A joggyakorlatnak és a szolgáltatásokról szóló 2006/123 irányelv (amelyet 2009. december 
28-ig kell átültetni) 25. cikkének megfelelően a belga hatóságoknak kell lefolyatniuk egy, a 
jogszabályaik értékelésére szolgáló eljárást annak ellenőrzésére, hogy a könyvelők különböző 
tevékenységei gyakorlásának korlátozása indokolt-e általános érdekű kényszerítő okból, és e 
cél tekintetében arányos-e. 
E tekintetben ki kell emelni, hogy Belgiumban a képesítéssel rendelkező könyvelőkre és 
adótanácsadókra vonatkozóan a pluridiszciplináris tevékenységek teljes tilalma annál is
inkább megszorító és nehezen igazolható intézkedésnek tűnhet, mivel teljes tilalmat jelent, és 
egy teljes tilalom igazolása csak akkor ismerhető el, ha nincs semmilyen más, kevésbé 
megszorító eszköz ugyanazon cél eléréséhez.
Ha a belga hatóságok az értékelési eljárás eredményeként azt állapítják meg, hogy ez a 
korlátozás nem szükséges és nem arányos, akkor a belga jogszabállyal előírt megszorításokat 
meg kell semmisíteni. Ha ezzel ellenkezőleg, a belga hatóságok azt állapítják meg, hogy az 
ilyen rendelkezések indokoltak és arányosak, azokat jelezniük kell a szolgáltatásokról szóló 
2006/123 irányelv 39. cikkében előírt kölcsönös értékelési jelentésben (amelyet legkésőbb 
2009. december 28-ig be kell nyújtani), közölniük kell e kötelezettségek tartalmát és azokat az 
indokokat, amelyek alapján e kötelezettségeket indokoltnak tartják.
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4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2011. december 16.

Amint azt a Bizottság 2007. június 1-jei közleménye kimondja: a könyvelők szakmai 
intézményének az 1997. december 23-i királyi határozattal jóváhagyott etikai kódexe 21. 
cikkének értelmében a könyvelői szakma összeférhetetlen minden kisipari vagy kereskedelmi 
tevékenységgel, függetlenül attól, hogy azt közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy 
társulásban vagy társaságban vagy önálló vállalkozóként végzik. A Kamarák azonban 
mentességet adhatnak e szabály alól az intézményhez tartozó könyvelő kérelmére.

Előző közleményének kiegészítéseként a Bizottság szeretné megjegyezni, hogy Belgium 
különböző, a 2006/123/EK szolgáltatási irányelv belga jogrendszerbe történő átültetését célzó 
intézkedések elfogadásáról értesítette a Bizottságot. Ezen intézkedések egyike a képesített 
könyvelői és a képesített adótanácsadói szakma jogi személyként történő gyakorlásáról szóló, 
2005. február 15-i királyi határozat módosításával kapcsolatos (2009. szeptember 30-i királyi 
határozat). Ettől kezdve a módosított belga jogszabályok értelmében jogi személyt 
alkothatnak különböző képesítésű személyek, amennyiben ez a jogi személy nem végez a 
társak szakmai tevékenységi körébe tartozó tevékenységet, illetve hogy a tiszteletdíjak 
beszedése nem tartozik e jogi személy feladatai közé.

Ezen kívül – a szolgáltatási irányelvben előírt kölcsönös értékelési folyamatnak megfelelően, 
a belga hatóságok felülvizsgáltak bizonyos számú, a jogszabályaikban található követelményt 
azok indokolásának és arányosságának ellenőrzése céljából a közérdekű kötelező erejű 
indokokhoz képest. Az e folyamatban érintett követelmények többek között a szabályozott 
szakmák pluridiszciplináris partnerségei esetében érvényes korlátozásokra vonatkoztak.

E folyamat keretében a belga hatóságok értesítették a Bizottságot a képesített könyvelőkre és 
adótanácsadókra alkalmazandó hatályos követelményekről, melyeket azzal indokoltak, hogy 
biztosítani szükséges a szakma gyakorlásának függetlenségét, figyelembe véve a 
szolgáltatásnyújtás hatásait úgy az igénybevevőre, mint a hatóságokra és a társadalomra.

A belga hatóságok által tett értesítések és a pluridiszciplináris partnerségek teljes tilalmának 
hiánya alapján a Bizottság nincs olyan tényezők birtokában, amelyek lehetővé tennék azt a 
következtetést, hogy a belga rendelkezések nem felelnek meg a szolgáltatási irányelv 25. 
cikkének. Emlékeztetni kell ugyanis arra, hogy pusztán az a tény, hogy más tagállamokban 
vagy más tevékenységi ágazatokban különböző szabályokat hajtanak végre, nem jelenti azt, 
hogy az első államban hatályos szabályok nem egyeztethetők össze az európai joggal.


