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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0977/2012 af Renato Tognini, italiensk statsborger, om italiensk 
anerkendelse af den erhvervsmæssige kvalifikation "abogado" og den 
relevante egnethedsprøve

1. Sammendrag

Andrageren rejser tvivl om de kriterier, som det italienske justitsministerium benytter til 
anerkendelsen af erhvervsmæssige kvalifikationer og mere præcist med hensyn til den 
spanske betegnelse "abogado".

Navnlig spørger andrageren vedrørende indehavere af kandidateksamener i jura, om de 
såkaldte udligningsforanstaltninger og den relevante egnethedsprøve er forenelige med 
direktiv 2005/36/EF.

Andrageren fastholder endvidere, at det italienske justitsministerium gradvist har ændret 
kriterierne for og indholdet af egnethedsprøven ved at øge antallet af fag, der eksamineres i.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. november 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. februar 2013

"Andrageren anmoder om en vurdering af overensstemmelsen med EU-lovgivningen af de 
kriterier, der anvendes af det italienske justitsministerium til at fastlægge indholdet af en 
egnethedsprøve for advokater i henhold til direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer. Andrageren henviser især til en afgørelse fra det italienske 
justitsministerium om anerkendelse af kvalifikationer opnået i Italien og Spanien, som giver 
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deres indehaver ret til at praktisere under den spanske stillingsbetegnelse abogado. 

Ved en gennemlæsning af justitsministeriets afgørelse fremgår det, at emnet for andragerens 
indvendinger ikke så meget er valget af fag som muligheden for helt at blive undtaget fra den 
skriftlige del af prøven.

Kommissionen vil for det første, skitsere de generelle principper, der følger af EU-retten, med 
hensyn til tilrettelæggelsen af udligningsforanstaltninger såsom egnethedsprøver. For det 
andet vil den kommentere den gældende italienske lovgivning og den særlige afgørelse, som 
andrageren henviser til.

Da Kommissionen ikke er i besiddelse af alle relevante oplysninger med hensyn til den 
konkrete afgørelse (f.eks. det formelle bevis for ansøgerens kvalifikationer, afgørelsens fulde 
ordlyd og nærmere oplysninger om de nationale krav), vil svaret være begrænset til generelle 
betragtninger. Det bør derfor ikke opfattes som en endelig dom om afgørelsens forenelighed i 
øvrigt med EU-retten. Det skal i denne forbindelse også bemærkes, at EU-retten tilkender 
medlemsstaternes kompetente myndigheder den primære kompetence og en betydelig 
skønsret på dette område, som det fremgår af nedenstående.

* EU-retten:

Følgende fremgår af artikel 13, stk. 1, i direktiv 2005/36/EF:

Når der i en værtsmedlemsstat kræves bestemte erhvervsmæssige kvalifikationer for 
adgang til eller udøvelse af et lovreguleret erhverv, skal denne medlemsstats kompetente 
myndighed give ansøgeren mulighed for at få adgang til dette erhverv og udøve det på 
samme vilkår som dem, der gælder for landets egne statsborgere, hvis han er i 
besiddelse af det kursus- eller uddannelsesbevis, som i en anden medlemsstat er 
foreskrevet som betingelse for at få adgang til eller for at udøve det samme erhverv. (…)

Med andre ord skal medlemsstaterne tillade en EU-borger at udøve et lovreguleret 
erhverv, selv om han eller hun kvalificerede sig til dette erhverv i en anden medlemsstat.

Dog hedder det i artikel 14, stk. 1:

Artikel 13 er ikke til hinder for, at værtsmedlemsstaten af ansøgeren kræver, at han 
gennemgår en prøvetid, der dog ikke må overstige tre år, eller går op til en 
egnethedsprøve, såfremt:
a) varigheden af den uddannelse, som han (…) dokumenterer at have gennemgået, er 
mindst et år kortere end den uddannelsestid, der kræves i værtsmedlemsstaten
b) den uddannelse, han har fået, omfatter fag eller discipliner, der er væsentligt 
forskellige fra dem, der er omfattet af det uddannelsesbevis, som er foreskrevet i 
værtsmedlemsstaten

c) det lovregulerede erhverv i værtsmedlemsstaten omfatter en eller flere former for 
lovreguleret erhvervsmæssig virksomhed, der ikke forekommer i det tilsvarende erhverv 
i ansøgerens hjemland (…) og denne forskel er karakteriseret ved en særlig uddannelse, 
som kræves i værtsmedlemsstaten, og som omfatter fag eller discipliner, der er 
væsentligt forskellige fra dem, der er omfattet af det af ansøgeren fremlagte kursus- eller 
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uddannelsesbevis.

Heraf følger, at den kompetente myndighed i værtsmedlemsstaten skal sammenligne 
den uddannelse, som ansøgeren om anerkendelse har fået, med den, der kræves i 
værtsmedlemsstaten. Sammenligningen er baseret på både varighed og indholdet af 
uddannelsen. Formålet med en egnethedsprøve er at give ansøgeren mulighed for at 
godtgøre, at han eller hun i er stand til at udøve erhvervet i værtsmedlemsstaten, selv 
om hans eller hendes uddannelse var kortere eller omfattede fag eller discipliner, der 
er væsentligt forskellige fra dem, der kræves i værtsmedlemsstaten. 

I henhold til artikel 14, stk. 4, forstås der ved "fag eller discipliner, der er væsentligt 
forskellige", "fag eller discipliner, som er væsentlige for udøvelsen af erhvervet, og 
med hensyn til hvilke den uddannelse, migranten har fået, udviser væsentlige forskelle 
i varighed og indhold i forhold til den uddannelse, der kræves i værtsmedlemsstaten." 

Desuden henvises der i artikel 14, stk. 5, til proportionalitetsprincippet, som 
indebærer, at "Hvis værtsmedlemsstaten således agter at kræve af ansøgeren, at han 
gennemgår en prøvetid eller går op til en egnethedsprøve, skal den forud herfor 
kontrollere, om de kundskaber, ansøgeren har erhvervet i løbet af sin erhvervserfaring 
i en medlemsstat eller et tredjeland, helt eller delvist udligner den (…) væsentlige 
forskel." 

Visse kriterier for fastlæggelse af de fag, der skal indgå i en egnethedsprøve, kan 
udledes af disse bestemmelser:

i. fagene skal kræves af uddannede personer i værtslandet for adgang til 
erhvervet

ii. fagene må ikke være omfattet af den uddannelse, som ansøgeren har fået i en 
medlemsstat eller i et tredjeland.

iii. ansøgeren har ikke forelagt dokumentation for erhvervserfaring, som kan give 
kendskab til fagene

iv. faget er afgørende for udførelsen af erhvervet.

Alle disse betingelser skal være opfyldt kumulativt med hensyn til enhver fag, 
ansøgeren skal aflægge prøve i. 

Derimod indeholder direktivet ingen bestemmelser om vilkårene for egnethedsprøven. 
I særdeleshed er det ikke angivet, om prøven skal være i skriftlig eller mundtlig eller 
begge dele. Dette overlades til de kompetente myndigheder, der er bedst placeret til at 
afgøre, hvordan prøven bedst afvikles i betragtning af erhvervet art, ansøgerens 
individuelle forhold og eventuelle praktiske overvejelser. De er selvsagt underlagt 
proportionalitetsprincippet. 

Koordinatorer fra alle medlemsstater har angående direktiv 2005/36/EF aftalt en 
adfærdskodeks, som giver de kompetente myndigheder vejledning i og en fælles reference 
for, hvordan direktivets bestemmelser anvendes i praksis. Den opstiller specifikke bedste, 
acceptabel og uacceptabel praksis, bl.a. vedrørende egnethedsprøver. Adfærdskodeksen 
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indeholder ingen henvisning til de spørgsmål, som andragendet omhandler. Kodeksen 
opstiller kun et mindstekrav til prøvens hyppighed, fastslår forpligtelsen til at give alle de 
nødvendige oplysninger til ansøgerne og ansøgerens ret til at gentage prøven. 

* Italiensk ret:

Artikel 22 i det italienske lovdekret nr. 206 af 9. november 2007 sikrer en overensstemmende 
gennemførelse af bestemmelserne i artikel 14 i direktiv 2005/36/EF om 
kompensationsforanstaltninger og udgør den generelle retlige ramme for tilrettelæggelsen af 
egnethedsprøver, hvilket er i overensstemmelse med EU-retten.

Det italienske ministerielle dekret nr. 191 af 28. maj 2003 indeholder nærmere regler for 
afholdelse af egnethedsprøve for advokater. I henhold til artikel 2 i dekret består en 
egnethedsprøve af to dele: en skriftlig og en mundtlig. De fag, der kan indgå i prøven, er 
opført i bilag A til dekretet:
1. forfatningsret
2. civilret
3. handelsret
4. arbejdsret
5. strafferet
6. forvaltningsret
7. strafferetspleje
8. civilretspleje
9. international privatret
10. faglige regler og deontologi

I den skriftlige del af eksamen skal ansøgerne skrive et eller flere essays om ikke mere end tre 
af de fag, (hvoraf ét kan vælges af ansøgeren), der er angivet i anerkendelsesdekretet. (Vi 
forstår det således, at "anerkendelsesdekretet" er det dekret, der udstedes om den pågældende 
ansøger efter sammenligning af dennes kvalifikationer med de nationale krav, og som 
andrageren henviser til.) 

Den mundtlige del vedrører ikke mere end fem emner, som ansøgeren har valgt blandt dem, 
der er angivet i anerkendelsesdekret, bortset faglige regler og deontologi. 

Således fastlægger det ministerielle dekret, hvilke fag der kræves i henhold til national 
lovgivning og som er væsentlige for udøvelsen af erhvervet, samtidig med at det muliggør 
individuelle beslutninger om, hvilke fag den enkelte ansøger bør aflægge prøve i. Dette er 
ikke i modstrid med gældende EU-ret.

Artikel 5 giver mulighed for undtagelse fra den skriftlige del af prøven, når ansøgeren har 
fulgt et uddannelsesforløb, som modsvarer det, der kræves i Italien.  

Da direktiv 2005/36/EF ikke angiver, hvilken form prøven bør have, giver en fritagelse fra en 
af prøvens dele ikke anledning til bekymringer (tværtimod, synes det at afspejle 
proportionalitetsprincippet) – så længe den anvendes på en objektiv, sammenhængende og 
ikkediskriminerende måde. 
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* Anerkendelsesafgørelse modtaget af andrageren:
Med hensyn til afslaget på anmodningen om at fritage andrageren fra den skriftlige del af 
prøven synes dette at være rimeligt og sagligt begrundet. Den kompetente myndighed 
forklarer, at et uddannelsesforløb, som modsvarer det, der kræves i Italien, ville udgøre en 
kombination af et eksamensbevis (laurea), en praktikperiode (tirocinio) samt en eksamen, 
som giver ret til udøvelse af erhvervet (esame di abilitazione). Sidstnævnte synes at være af 
samme omfang som egnethedsprøven (idet den omfatter både en skriftlig og en mundtlig del). 
De fag, der kan indgå i denne eksamen, omfatter alle de fag, der er angivet i forbindelse med 
egnethedsprøven. Det fremgår, at for at opnå titlen abogado skulle andrageren kun have et 
eksamensbevis. Kommissionen råder ikke over tilstrækkelige oplysninger om andragerens 
uddannelse eller erhvervserfaring til at afgøre, i hvilket omfang de øvrige betingelser kan 
være opfyldt. Under alle omstændigheder foretages denne vurdering i første instans af den 
kompetente myndighed på baggrund af de nationale krav. 

Med hensyn til spørgsmålet om valg af fag til egnethedsprøven skal det for det første påpeges, 
at besiddelse af en italiensk juridisk kandidateksamen ikke nødvendigvis fører til undtagelser 
fra de fag, der var omfattet af dette eksamensbevis. Det er imod de nuværende nationale krav, 
at den kompetente myndighed sammenlignede ansøgerens kvalifikationer i 
anerkendelsesproceduren. Det fremgår, at de nationale krav undergik forandringer i den 
periode, hvor andrageren var under uddannelse i Spanien, i det mindste hvad angår varighed 
(han henviser til den "gamle ordning", der bestod af fire års studier) og muligvis også indhold. 

Eftersom ansøgeren kun opnåede et eksamensbevis i Italien og ikke opfyldte de andre 
italienske krav om praktik og eksamen, som formentlig tjener til at fremme kendskabet til de 
enkelt fag, kan han antages ikke at have ført fagene op til det niveau, der kræves. Følgelig 
skal sagsøgerens italienske eksamensbevis skal tages i betragtning, men kan dog anses for 
utilstrækkeligt til at berettige en undtagelse fra et bestemt fag. 

På baggrund af ovenstående kan Kommissionen ikke tilslutte sig andragerens påstand om, at 
"den blotte sammenligning af fag [...] vil skabe et paradoks, da egnethedsprøvens indhold vil 
være de samme som den italienske kandidatuddannelses, og at man ikke kan betvivle 
kendskabet til de pågældende fag, da det er anerkendt gennem tildelingen af en juridisk 
kandidatgrad – under den gamle ordning – fra et italiensk universitet."

Hvad angår spørgsmålet om, i hvilket omfang andragerens efterfølgende faglig uddannelse og 
erfaring i Italien giver ham ret til en undtagelse fra specifikke fag, skal Kommissionen 
begrænse sig til at fastslå, at disse skal tages i betragtning af den kompetente myndighed. 
Kommissionen har ikke tilstrækkeligt detaljeret kendskab til ansøgerens faglige aktiviteter og 
supplerende kurser til at kommentere yderligere på afgørelsen fra den kompetente myndighed, 
som i øvrigt ikke er blevet gengivet i sin helhed. 

Konklusion 

Den overordnede retlige ramme for tilrettelæggelsen af egnethedsprøver for advokater, der 
søger anerkendelse af deres kvalifikationer i Italien, ser ud til at være i overensstemmelse med 
EU-retten. De oplysninger, som andrageren forelægger, indeholder ingen beviser for brud på 
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EU-retten i forbindelse med den kompetente italienske myndigheds dekret om anerkendelse af 
andragerens kvalifikationer." 


