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AVVIŻ LILL-MEMBRI
Petizzjoni 0739/2006 mressqa minn Alexander Van Brabant, ta’ nazzjonalità Belġjana, 
f’isem il-kumpanija tal-avukati «Vandervennet, Valcke & Van Brabant», dwar l-
inkompatibiltà tal-Artikolu 43 tat-Trattat tal-KE mar-regolamentazzjoni Belġjana dwar 
it-taħriġ tal-esperti tal-kontabiltà u s-servizzi ta’ konsulenza fiskali rreġistrati

1. Sommarju tal-petizzjoni

F’isem l-elettur, dak li ressaq il-petizzjoni jsostni li r-regolamentazzjoni Belġjana dwar it-
taħriġ tal-esperti tal-kontabiltà u s-servizzi ta’ konsulenza fiskali rreġistrati, u partikolarment 
l-Artikolu 21 tar-Regolament applikabbli fl-Istitut tal-esperti fil-kontabiltà u tas-servizzi ta’ 
konsulenza fiskali, mhix kompatibbli mal-Artikolu 43 tat-Trattat tal-KE u l-Artikoli ta’ wara 
li jikkonċernaw il-libertà ta' stabbiliment. Għalhekk dak li ressaq il-petizzjoni jitlob lill-
Parlament Ewropew biex jivverifika jekk ir-regolament ikkonċernat, aċċettat bid-Deċiżjoni 
Rjali tat-23 ta’ Diċembru 1997 u li fuq il-bażi tiegħu, l-elettur tiegħu ġie mogħti sanzjoni 
dixxiplinarja, huwiex konformi mal-atti leġiżlattivi Ewropej.

2. Ammissibiltà

Iddikkjarata ammissibbli fis-6 ta’ Frar 2007. Tagħrif mitlub mingħand il-Kummissjoni 
(Artikolu 192, Paragrafu 4 tar-Regolament).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-1 ta’ Ġunju  2007

1. Sfond/Il-fatti

Dak li ressaq il-petizzjoni, ta' nazzjonalità Belġjana, staqsa lill-Parlament Ewropew dwar il-
konformità tal-liġi Komunitarja mal-Artikolu 21 tal-Kodiċi Professjonali tal-Etika tal-Istitut 
Professjonali tal-Kontabiltà kif approvat bid-Digriet Rjali tat-23 ta’ Diċembru 1997.
Skont l-Artikolu 21 ta’ dan il-Kodiċi, il-professjoni ta’ akkawntant m'hijiex kompatibbli ma' 
kull attività tradizzjonali u kummerċjali, li hija eżerċitata direttament jew indirettament, 
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individwalment jew f’assoċjazzjoni jew fis-soċjetà b’mod indipendenti. Madankollu, il-
Kmamar jistgħu jidderogaw minn din ir-regola fuq talba ta' akkawntant tal-Istitut.

2. Osservazzjonijiet tal-Kummissjoni relatati mal-petizzjoni
Il-Kummissjoni tfakkar li, b'mod konformi ma’ ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-
Ġustizzja, ir-rispett tal-prinċipju msemmi fl-Artikolu 43 tat-Trattat tal-KE jeżiġi mhux biss it-
tneħħija ta' kull diskriminazzjoni eżerċitata għal raġunijiet ta' nazzjonalità, iżda wkoll it-
tneħħija ta' kull ostaklu li hu "ta' natura li jipprojbixxi jew ifixkel b'xi mod l-attivitajiet tal-
fornitur tas-servizzi stabbilit fi Stat Membru ieħor, fejn hu kien iforni servizzi simili".
Jekk id-dispożizzjonijiet Belġjani msemmija minn dak li ressaq il-petizzjoni jikkostitwixxu 
restrizzjoni għal-libertà ta' stabbiliment, il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja ppreċiżat li "il-miżuri 
nazzjonali li jistgħu jfixklu l-eżerċitar tal-libertajiet fundamentali ggarantiti bit-Trattat jew li 
jistgħu jnaqqsu l-importanza tiegħu, għandhom jissodisfaw erba’ kundizzjonijiet :
- li jiġu applikati b’mod mhux diskriminatorju
- li jkunu ġġustifikati b’raġunijiet imperjużi ta’ interess ġenerali
- li jkunu adattati biex jiggarantixxu l-ilħiq tal-għan tagħhom
- li ma jmorrux lil hinn minn dak li hu meħtieġ biex jilħquh”.
F’dan ir-rigward, il-fatt li regoli differenti jiġu applikati fi Stati Membri oħra jew f’setturi 
oħra ta’ attivitajiet għaldaqstant ma jfissirx li r-regoli fis-seħħ fl-ewwel Stat, jew f’settur 
speċifiku, huma inkompatibbli mal-liġi Komunitarja. Anki jekk f’ċerti Stati Membri, l-
akkawntants huma awtorizzati jeżerċitaw attivitajiet oħra sakemm dawn ma jkunux 
jikkompromettu l-indipendenza tagħhom, l-awtoritajiet Belġjani għandhom id-dritt iqisu li l-
għanijiet tar-regolamentazzjoni kkonċernata ma jistgħux jintlaħqu b'mezzi inqas restrittivi 
sakemm id-dispożizzjonijiet ikunu fi proporzjon mal-għanijiet li jridu jintlaħqu.
F’konformità mal-ġurisprudenza u mal-Artikolu 25 tad-Direttiva dwar is-Servizzi 2006/123 
(li għandha tiġi trasposta minn issa sat-28 ta’ Diċembru 2009), hija responsabiltà tal-
awtoritajiet Belġjani li jħejju proċess ta’ evalwazzjoni tal-leġiżlazzjoni tagħhom bil-għan li 
jivverifikaw jekk ir-restrizzjoni tal-eżerċitar ta’ attivitajiet differenti għall-akkawntants hijiex 
iġġustifikata b'raġuni imperjuża ta’ interess ġenerali jew fi proporzjon ma’ dan l-għan.  
F’dan ir-rigward, ta’ min isemmi li projbizzjoni totali ta’ attivitajiet pluridixxiplinarji għall-
akkawntants u konsulenti fiskali rreġistrati fil-Belġju tista’ tidher li tkun miżura ħafna iktar 
restrittiva, diffiċli tkun iġġustifikata bħala projbizzjoni totali u li l-ġustifikazzjoni ta’ 
projbizzjoni totali ma tkunx tista’ tiġi rrikonoxxuta ħlief jekk ma jeżisti l-ebda mezz ieħor 
restrittiv li jista' jilħaq l-istess għan.
Jekk, skont ir-riżultati tal-proċess tal-evalwazzjoni, l-awtoritajiet Belġjani jqisu li din ir-
restrizzjoni mhix meħtieġa jew mhix fi proporzjon, ir-restrizzjonijiet previsti fil-leġiżlazzjoni 
Belġjana jkollhom jiġu rrevokati. Jekk l-awtoritajiet Belġjani fuq in-naħa l-oħra jaħsbu li tali 
dispożizzjonijiet huma ġustifikabbli u fi proporzjon, għandhom jindikaw fir-rapport ta’ 
evalwazzjoni reċiproka li jipprovdi l-Artikolu 39 tad-Direttiva dwar is-Servizzi (li għandu jiġi 
ppreżentat mhux iktar tard mit-28 ta’ Diċembru 2009), il-kontenut ta’ dawn il-ħtiġijiet u r-
raġunijiet għaliex huma jqisuhom ġustifikabbli.

4. Risposta tal-Kummissjoni (REV), li waslet fis-16 ta’ Diċembru 2011

Kif stipulat fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-1 ta' Ġunju 2007, skont l-Artikolu 21 tal-
Kodiċi Professjonali tal-Etika tal-Istitut Professjonali tal-Kontabilità kif approvat bid-Digriet 
Rjali tat-23 ta' Diċembru 1997, il-professjoni ta’ akkawntant hija inkompatibbli ma' kull 
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attività tradizzjonali u kummerċjali, li tiġi eżerċitata direttament jew indirettament, 
individwalment jew f’assoċjazzjoni jew bi sħab b’mod indipendenti. Madankollu, il-Kmamar 
jistgħu jidderogaw minn din ir-regola fuq talba ta' akkawntant tal-Istitut.

Bħala kumpliment għall-Komunikazzjoni preċedenti tagħha, il-Kummissjoni tixtieq tippreċiża 
li l-Belġju nnotifika lill-Kummissjoni dwar l-adozzjoni ta' miżuri differenti bil-għan li 
jimplimenta d-Direttiva dwar is-Servizzi 2006/123/KE fil-leġiżlazzjoni ġuridika Belġjana.  
Waħda minn dawn il-miżuri hija relatata mal-modifika tad-Digriet Rjali tal-15 ta' Frar 2005 
dwar l-eżerċitar tal-professjoni ta' akkawntant rreġistrat u ta' akkawntant fiskali rreġistrat fil-
qafas ta' persuna ġuridika (id-Digriet Rjali tat-30 ta' Settembru 2009). Madankollu, skont il-
leġiżlazzjoni Belġjana kif modifikata persuna ġuridika tista' tkun kostitwita bejn persuni ta' 
kwalitajiet differenti sakemm din il-persuna morali ma teżerċitax funzjoni li tkun tagħmel 
parti mill-attività professjonali tas-sħab tagħha u ma tkunx responsabbli għall-ġbir tat-tariffi.

Barra minn hekk, b'konformità mal-proċess ta' evalwazzjoni reċiproka previst fid-Direttiva 
dwar is-Servizzi, l-awtoritajiet Belġjani rrevedew ċertu numru ta' eżiġenzi li jinsabu fil-
leġiżlazzjoni tagħhom sabiex jivverifikaw il-ġustifikazzjoni tagħhom u l-proporzjonalità 
tagħhom fir-rigward tar-raġunijiet urġenti ta' interess ġenerali. L-eżiġenzi li jagħmlu parti 
minn dan il-proċess kienu, fost affarijiet oħra, relatati mar-restrizzjonijiet għas-sħab 
pluridixxiplinari tal-professjonijiet irregolati.

Fil-qafas ta' dan il-proċess, l-awtoritajiet Belġjani nnotifikaw lill-Kummissjoni l-eżiġenzi 
applikabbli għall-akkawtants esperti u għall-akkawtants fiskali billi ġġustifikaw l-eżiġenzi fis-
seħħ permezz tan-neċessità li tiġi żgurata l-indipendenza tal-eżerċitar tal-professjoni 
b'kunsiderazzjoni tal-implikazzjonijiet tas-servizzi fornuti mhux biss għad-destinatarju tas-
servizzi imma wkoll għall-awtoritajiet u għas-sħab.

Fuq il-bażi tan-notifiki li saru mill-awtoritajiet Belġjani u n-nuqqas ta' projbizzjoni totali tas-
sħab pluridixxiplinari, il-Kummissjoni m'għandhiex elementi li jagħmluha possibbli li jiġi 
konkluż li d-dispożizzjonijiet Belġjani mhumiex konformi mal-Artikolu 25 tad-Direttiva dwar 
is-Servizzi. Jeħtieġ fil-fatt, f’dan ir-rigward, li l-fatt biss li jiġu applikati regoli differenti fi 
Stati Membri oħra jew f’setturi oħra ta’ attivitajiet għaldaqstant ma jfissirx li r-regoli fis-seħħ 
fl-ewwel Stat huma inkompatibbli mal-liġi Ewropea.


