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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0739/2006, ko advokātu biroja „Vandervennet, Valcke & 
Van Brabant” vārdā iesniedza Beļģijas valstspiederīgais Alexander Van 
Brabant, par EK līguma 43. panta nesaderību ar Beļģijas tiesību aktiem 
attiecībā uz sertificētu grāmatvežu un sertificētu nodokļu konsultantu 
apmācību

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Sava pilnvarotāja vārdā lūgumraksta iesniedzējs apstiprina, ka Beļģijas tiesību akti sertificētu 
grāmatvežu un sertificētu nodokļu konsultantu apmācības jomā, jo īpaši 21. pants regulā, kas 
attiecas uz Sertificētu grāmatvežu un nodokļu konsultantu institūtu, nav saderīgi ar EK līguma 
43. pantu un turpmākajiem pantiem attiecībā uz brīvību veikt uzņēmējdarbību. Lūgumraksta 
iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu pārbaudīt, vai attiecīgā regula, kas 1997. gada 
23. decembrī piemērota ar karaļa lēmumu un uz kā pamata tā pilnvarotājs saņēmis 
disciplināru sodu, atbilst Eiropas tiesību aktiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 6. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 1. jūnijā

1. Vēsture/fakti

Lūgumraksta autors, Beļģijas valstspiederīgais, ir vērsies pie Eiropas Parlamenta saistībā ar 
to, vai Grāmatvežu profesionālā institūta Deontoloģijas kodeksa 21. pants, kas apstiprināts ar 
karaļa 1997. gada 23. decembra dekrētu, atbilst Eiropas Savienības tiesību aktiem.
Saskaņā ar minētā kodeksa 21. pantu grāmatveža profesiju nevar savienot ar amatnieka amatu 
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vai komerciālu darbību neatkarīgi no tā, vai to pilda tieši vai netieši, individuāli vai 
organizācijā, vai arī sabiedrībā vai neatkarīgi. Tomēr pēc Grāmatvežu institūtam piederīga 
grāmatveža lūguma Kameras var izdarīt atkāpi no šā noteikuma.
2. Komisijas piezīmes par lūgumrakstu 

Komisija atgādina, ka saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas pastāvīgo judikatūru EK līguma 
43. pantā noteiktā principa ievērošana nozīmē ne tikai jebkāda veida diskriminācijas 
nepieļaušanu attiecībā uz valstspiederību, bet arī ierobežojumu atcelšanu, kas saistīti ar 
„aizliegumu vai šķērsli tā pakalpojumu sniedzēja uzņēmuma darbībai, kas reģistrēts citā 
dalībvalstī, kur tas likumīgi sniedz analogus pakalpojumus”.
Ja lūgumraksta iesniedzēja minētie Beļģijas noteikumi ierobežo brīvību veikt 
uzņēmējdarbību, Eiropas Savienības Tiesa precizē, ka „valsts pasākumiem, ar kuriem var 
traucēt vai padarīt mazāk pievilcīgu ar Līgumu noteikto pamatbrīvību īstenošanu, jāatbilst 
četriem nosacījumiem:
– tie jāpiemēro nediskriminējošā veidā,
– tie jāattaisno ar obligātiem vispārējo interešu iemesliem,
– tie ir atbilstoši tajos izvirzītā mērķa sasniegšanai,
– tie nepārsniedz to, kas vajadzīgs šī mērķa sasniegšanai”.
Tādējādi fakts, ka citās dalībvalstīs vai citās darbības jomās tiek īstenoti dažādi noteikumi, 
nenozīmē, ka vienā dalībvalstī vai noteiktā jomā spēkā esošie noteikumi nebūtu saderīgi ar 
Eiropas Savienības tiesību aktiem. Pat ja dažās dalībvalstīs grāmatvežiem ir atļauts veikt citas 
darbības, ja tās neierobežo to neatkarību, Beļģijas iestādēm ir tiesības uzskatīt, ka tiesiskajā 
regulējumā izvirzītos mērķus šajā jomā nevar sasniegt ar mazākiem ierobežojumiem, ar 
nosacījumu, ka noteikumi ir atbilstoši izvirzītajiem mērķiem.
Saskaņā ar judikatūru un Pakalpojumu direktīvas 2006/123/EK (kura jātransponē līdz 
2009. gada 28. decembrim) 25. pantu Beļģijas iestādēm jāuzsāk savu tiesību aktu 
novērtēšanas process, lai pārbaudītu, vai ierobežojumi grāmatvežiem dažādu darbību veikšanā 
ir pamatojami ar primāru vispārējo interešu iemeslu un ir atbilstoši šim mērķim. 
Šajā saistībā jāuzsver, ka pilnīgs aizliegums Beļģijā sertificētiem grāmatvežiem un nodokļu 
konsultantiem darboties vairākās jomās varētu būt stingrāks un grūti pamatojams 
ierobežojums, jo vairāk tāpēc, ka tas ir pilnīgs aizliegums un tā pamatošanu var atzīt vienīgi 
tad, ja šī mērķa sasniegšanai nepastāv nekāds cits līdzeklis, kas ietvertu mazāku 
ierobežojumu.
Ja pēc novērtēšanas procesa Beļģijas iestādes uzskata, ka šis ierobežojums nav nepieciešams 
vai atbilstošs, Beļģijas tiesību aktos paredzētie ierobežojumi ir jāatceļ. Ja Beļģijas iestādes 
uzskata, ka šādi noteikumi ir pamatoti un atbilstoši, tām šo prasību saturs un iemesli to 
pamatošanai ir jānorāda savstarpējā novērtējuma ziņojumā, kas paredzēts Pakalpojumu 
direktīvas 39. pantā (tas jāiesniedz līdz 2009. gada 28. decembrim).

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2011. gada 16. decembrī

Kā noteikts Komisijas 2007. gada 1. jūnija paziņojumā, saskaņā ar Grāmatvežu profesionālā 
institūta Deontoloģijas kodeksa (apstiprināts ar karaļa 1997. gada 23. decembra dekrētu) 
21. pantu profesiju nevar savienot ar amatnieka amatu vai komerciālu darbību neatkarīgi no 
tā, vai to pilda tieši vai netieši, individuāli vai organizācijā, vai arī sabiedrībā vai neatkarīgi. 
Tomēr pēc Grāmatvežu institūtam piederīga grāmatveža lūguma Kameras var izdarīt atkāpi 
no šā noteikuma.
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Papildinot savu iepriekšējo paziņojumu, Komisija vēlētos norādīt, ka Beļģija paziņoja 
Komisijai par dažādu pasākumu pieņemšanu, lai Beļģijas tiesību sistēmā piemērotu 
Pakalpojumu direktīvu 2006/123/EK. Viens no šiem pasākumiem attiecas uz grozījumu 
izdarīšanu Karaļa 2005. gada 15. februāra dekrētā par sertificētu grāmatvežu un sertificētu 
nodokļu konsultantu darbību juridisku personu statusā (karaļa 2009. gada 30. septembra 
dekrēts). Kopš šiem grozījumiem Beļģijas tiesību aktos juridiska persona var darboties 
dažādos juridiskajos statusos, ciktāl šī juridiskā persona neveic darbību, kas saistīta ar tās 
partneru profesionālo darbību, un nav atbildīga par honorāru iekasēšanu.

Turklāt saskaņā ar savstarpējo novērtēšanas procesu, kā paredzēts Pakalpojumu direktīvā, 
Beļģijas iestādes ir iesniegušas pārskatīšanai vairākas prasības, kas ietvertas Beļģijas tiesību 
aktos, lai pārliecinātos par to pamatotību un proporcionalitāti attiecībā uz primāriem vispārējo 
interešu apsvērumiem. Prasības, kas tika iesniegtas novērtēšanai, cita starpā ietvēra prasības 
attiecībā uz ierobežojumiem veidot daudznozaru partnerības reglamentētajās profesijās.

Šajā procesā Beļģijas iestādes paziņoja Komisijai prasības, kas piemērojamas grāmatvedības 
speciālistiem un nodokļu konsultantiem, pamatojot spēkā esošās prasības ar nepieciešamību 
nodrošināt grāmatveža darbības neatkarību, ņemot vērā, ka sniegtie pakalpojumi skar ne tikai 
pakalpojumu saņēmēju, bet arī iestādes un sabiedrību.

Pamatojoties uz Beļģijas iestāžu iesniegtajiem paziņojumiem un pilnīga daudznozaru 
partnerību aizlieguma neesību, Komisijas rīcībā nav informācijas, kas ļautu secināt, ka 
Beļģijas noteikumi neatbilst Pakalpojumu direktīvas 25. pantam. Vēlreiz jāuzsver, ka fakts, ka 
citās dalībvalstīs vai citās darbības jomās tiek īstenoti dažādi noteikumi, nenozīmē, ka vienā 
dalībvalstī vai noteiktā jomā spēkā esošie noteikumi nav saderīgi ar Eiropas Savienības 
tiesību aktiem.


