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I

(Mededelingen)

RAAD

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT ( EG ) Nr. 34/97

door de Raad vastgesteld op 22 juli 1997
met het oog op de aanneming van Richtlijn 97/. . ./EG van het Europees Parlement en de
Raad tot wijziging van Richtlijn 89/398/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen van de lidstaten inzake voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen
( 97/C 297/01 )

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE

EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100 A,
Gezien het voorstel van de Commissie ( 1 ),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comi
té ( ),

Volgens de procedure van artikel 189 B van het Ver
drag ( 3 ),
Overwegende dat in artikel 4 van Richtlijn 89/398/
EEG ( 4 ) wordt bepaald dat de bijzondere bepalingen
betreffende de in bijlage I opgenomen groepen levensmid
delen, bij bijzondere richtlijnen dienen te worden vastge
steld;
(') PB C 108 van 16 . 4 . 1994 , blz . 17 en PB C 35 van 8 . 2 .
1996 , blz . 17 .
( 2 ) PB C 388 van 31 . 12 . 1994, blz . 1 .
( 3 ) Advies van het Europees Parlement van 11 oktober 1995 ( PB
C 287 van 30 . 10 . 1995 , blz . 108 ), gemeenschappelijk
standpunt van de Raad van 22 juli 1997 en besluit van het

Europees Parlement van . . . ( nog niet bekendgemaakt in het
Publicatieblad ).

( 4 ) PB L 186 van 30 . 6 . 1989 , blz . 27 . Richtlijn laatstelijk
gewijzigd bij Richtlijn 96/84/EG ( PB L 48 van 19 . 2 . 1997,
blz . 20 ).

Overwegende dat tot op heden bijzondere richtlijnen zijn
vastgesteld voor volledige zuigelingenvoeding en opvolg
zuigelingenvoeding (5 ), voor bewerkte voedingsmiddelen
op basis van granen en babyvoeding voor zuigelingen en
peuters ( 6 ), en voor voedingsmiddelen die bestemd zijn om
in energiebeperkte diëten te worden genuttigd voor
gewichtsvermindering ( 7); dat er met het oog op de volks
gezondheid redenen zijn om overeenkomstig artikel 4 van
Richtlijn 89/398/EEG bijzondere bepalingen vast te stel
len voor dieetvoeding voor medische doeleinden en voor
voeding die is afgestemd op grote spierinspanning, vooral
voor sportbeoefenaars, zoals bedoeld in bijlage I van die
richtlijn;

Overwegende dat voor de groep natriumarme levensmid
delen, met inbegrip van natriumarm of natriumvrij dieet
zout, en de groep glutenvrije levensmiddelen, de verkoop
van en een doeltreffende officiële controle op deze pro
ducten afdoende kunnen worden geregeld via de alge
mene bepalingen van Richtlijn 89/398/EEG, mits de voor
waarden voor het gebruik van bepaalde termen ter aan
duiding van de bijzondere voedingseigenschappen van de
producten omschreven worden;
( 5 ) Richtlijn 91 /321 /EEG van de Commissie van 14 mei 1991
inzake volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoe
ding ( PB L 175 van 4. 7. 1991 , blz. 35 ). Richtlijn gewijzigd
bij Richtlijn 96/4/EG ( PB L 49 van 28 . 2 . 1996 , blz . 12 ).
( 6 ) Richtlijn 96/5/EG van de Commissie van 16 februari 1996
inzake voedingsmiddelen op basis van granen en babyvoeding
voor zuigelingen en peuters ( PB L 49 van 28 . 2 . 1996 ,
blz . 17 ).
( 7 ) Richtlijn 96/8/EG van de Commissie van 26 februari 1996
inzake voedingsmiddelen die zijn bestemd om in energiebe

perkte diëten te worden genuttigd voor gewichtsvermindering
( PB L 55 van 6 . 3 . 1996 , blz . 22 ).
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Overwegende dat schrapping van deze groepen uit bij
lage I van Richtlijn 89/398/EEG in overeenstemming is
met het streven om onnodig gedetailleerde wetgeving te
vermijden;
Overwegende dat het niet duidelijk is of er voldoende
onderbouwing bestaat om bijzondere bepalingen vast te
stellen voor de in punt 9 van bijlage I van Richtlijn
89/398/EEG genoemde groep, te weten de groep voeding
voor personen bij wie de glucosestofwisseling is verstoord
( diabetici );

Overwegende dat derhalve advies moet worden ingewon
nen bij onder andere het Wetenschappelijk Comité voor
de menselijke voeding, alvorens een definitief besluit over
dit vraagstuk wordt genomen;
Overwegende dat het mogelijk blijft om op communau
tair niveau de voorschriften te harmoniseren voor andere

groepen voor bijzondere voeding bestemde levensmidde
len, zulks in het belang van de consumentenbescherming
en het vrije verkeer van die levensmiddelen,
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2 . Artikel 9, punt 5 , wordt als volgt gelezen :

„ 5 . Uiterlijk op . . .(*) en vervolgens om de drie jaar
doet de Commissie, het Europees Parlement en
de Raad een verslag toekomen over de toepas
sing van dit artikel .".
3 . Bijlage I wordt vervangen door:
„ BIJLAGE I

— Voor bijzondere voeding bestemde groepen levens
middelen waarvoor bij een bijzondere richtlijn
bijzondere bepalingen worden vastgesteld ( 1 ):

1 . Volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuige
lingenvoeding
2 . Bewerkte voedingsmiddelen op basis van gra
nen en babyvoeding voor zuigelingen en peu
ters

3 . Voeding gebruikt in energiebeperkte diëten
voor gewichtsvermindering
4 . Dieetvoeding voor bijzondere medische doel
einden

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

Artikel 1

Richtlijn 89/398/EEG wordt als volgt gewijzigd :
1 . De onderstaande artikelen worden ingevoegd :
„ Artikel 4 bis

De voorwaarden voor het gebruik van de termen
betreffende :

— de verlaging van het natrium- of zoutgehalte of
het ontbreken van natrium of zout ( natrium
chloride, tafelzout); en

— het ontbreken van gluten,
om de in artikel 1 bedoelde producten te beschrijven,
worden vastgesteld overeenkomstig de procedure van
artikel 13 .
Artikel 4 ter

Uiterlijk op ...(*) brengt de Commissie, na raadple
ging van het Wetenschappelijk Comité voor de men
selijke voeding, verslag uit aan het Europees Parle
ment en de Raad over de wenselijkheid van bijzon
dere bepalingen betreffende voeding voor personen bij
wie de glucosestofwisseling is verstoord ( diabetici ).
In het licht van de conclusies van dit verslag stelt de
Commissie ofwel overeenkomstig de procedure van
artikel 13 de desbetreffende bijzondere bepalingen op,
ofwel dient zij overeenkomstig de procedure van
artikel 100 A van het Verdrag passende voorstellen

voor de wijziging van deze richtlijn in.".
(*) Drie jaar na de datum van bekendmaking van deze richtlijn
in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

5 . Voeding die is afgestemd op grote spierinspan
ning, vooral voor sportbeoefenaars
— Voor bijzondere voeding bestemde groepen levens
middelen waarvoor bij een bijzondere richtlijn (')
bijzondere bepalingen worden vastgesteld, afhan
kelijk van het resultaat van de in artikel 4 ter
beschreven procedure :
6 . Voeding voor personen bij wie de glucose
stofwisseling is verstoord ( diabetici ).
(') Deze richtlijn heeft geen consequenties voor pro
ducten die reeds in de handel zijn op het moment
waarop de richtlijn wordt vastgesteld .".
Artikel 2

De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechte
lijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op . . .(**)
aan deze richtlijn te voldoen . Zij stellen de Commissie
daarvan onverwijld in kennis .

Deze bepalingen worden zodanig toegepast dat:
— de handel in producten die aan deze richtlijn voldoen,
uiterlijk op . . .(**) wordt toegestaan;

— de handel in producten die niet aan deze richtlijn
voldoen, uiterlijk op . . .(***) wordt verboden.
(*) Drie maanden na de datum van bekendmaking van deze
richtlijn in het Publicatieblad van de Europese Gemeen
schappen.
(**) Twaalf maanden na de datum van bekendmaking van

deze richtlijn in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen .
(***) Achttien maanden na de datum van bekendmaking van
deze richtlijn in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen .
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Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemén, wordt
in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen
of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking
van die bepalingen . De regels voor deze verwijzing wor
den vastgesteld door de lidstaten.

C 297/3

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te . . .

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.

Voor het

Europees Parlement

Voor de Raad

De Voorzitter

De Voorzitter
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MOTIVERING VAN DE RAAD

I.

INLEIDING

1 . Op 6 april 1 994 ( 1 ) heeft de Commissie een op artikel 100 A van het EG-Verdrag
gebaseerd voorstel ingediend voor een richtlijn betreffende de onderlinge aanpassing
van de wetgevingen van de lidstaten inzake voor bijzondere voeding bestemde
levensmiddelen .

2 . Het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité hebben hun adviezen
respectievelijk uitgebracht op 11 oktober 1995 ( 2 ) en 6 juli 1994 ( 3 ).

3 . Op 29 januari 1996 ( 4 ) heeft de Commissie de Raad haar gewijzigd voorstel doen
toekomen .

_4 . Op 22 juli 1997 heeft de Raad zijn gemeenschappelijk standpunt vastgesteld volgens
artikel 189 B van het Verdrag.

II .

DOELSTELLING

Gelet op het feit dat het voorzitterschap naar aanleiding van de Europees Raad van 11 en
12 december 1992 in Edinburgh heeft geconcludeerd dat bepaalde, te gedetailleerd geachte
richtlijnen dienen te worden vereenvoudigd, heeft de Commissie, rekening houdend met de
sedert de aanneming van de richtlijn opgedane ervaring, in haar gewijzigd voorstel met
name geopperd om slechts vijf groepen levensmiddelen vast te stellen waarvoor specifieke
richtlijnen inzake voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen moeten worden aange
nomen; voorts heeft zij de voorwaarden vastgesteld voor het gebruik van bepaalde termen
om aan te geven dat de levensmiddelen een bijzondere voedingseigenschap bezitten .

III . ANALYSE VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

1 . De Raad heeft dit voorstel een drietal jaren behandeld; algemeen gesproken mag
worden gesteld dat hij de tekst in de loop van zijn werkzaamheden aanzienlijk heeft
gewijzigd .
De Raad is bij de vaststelling van zijn gemeenschappelijk standpunt afgeweken van het
standpunt van de Commissie; op verscheidene punten heeft hij daarbij rekening
gehouden met de voorstellen en wensen van het Europees Parlement.
2 . Zo heeft de Raad amendement 4 ( nieuwe overweging) overgenomen; daarin wordt
gestipuleerd dat de harmonisatie van de nationale bepalingen geschiedt in het belang
van de bescherming van de consument enerzijds en het vrije verkeer van de betrokken
levensmiddelen anderzijds ( dit amendement was ook overgenomen door de Commis
sie ).

3 . Wat de amendementen 15 en 16 ( bijlage I ) betreft, heeft de Raad maar vier groepen
levensmiddelen aangehouden, te weten :
— volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding;
— voedingsmiddelen op basis van granen en babyvoeding;

— voeding voor gewichtsvermindering; en
— dieetvoeding voor bijzondere medische doeleinden.
(')
(2)
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

C
C
C
C

108 van 16 .
287 van 30 .
388 van 31 .
35 van 8 . 2 .

4 . 1994 , blz . 17.
10 . 1995 , blz . 104,
12 . 1994, blz . 1 .
1996 , blz . 17.
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4 . De Raad heeft amendement 18 ( ten dele overgenomen door de Commissie ) en het
amendement zonder nummer ( niet aanvaard door de Commissie ) betreffende de
volgende twee groepen levensmiddelen dan ook niet over kunnen nemen :

— voeding voor personen bij wie de glucosestofwisseling verstoord is ( diabetici ); en
— glutenvrije levensmiddelen.

Wat de voeding voor diabetici betreft ( amendement dat door de Commissie was
aanvaard ), is de Raad voor een groot deel aan de wensen van het Europees Parlement
tegemoetgekomen door de Commissie te verzoeken om, na raadpleging van het
Wetenschappelijk Comité voor de menselijke voeding, verslag uit te brengen aan het
Europees Parlement en de Raad over de wenselijkheid van bijzondere bepalingen
betreffende de voeding voor diabetici .
In het licht van de conclusies van bedoeld verslag kan de Commissie ofwel aan het
Europees Parlement en de Raad voorstellen om deze groep uit de bijlage te schrappen,
ofwel overeenkomstig een regelgevingsprocedure een bijzondere richtlijn vaststellen .
De groep glutenvrije levensmiddelen heeft de Raad, in het streven naar een vereenvou
diging van de communautaire wetgeving, in zijn gemeenschappelijk standpunt niet
overgenomen ( de Commissie had dit in haar gewijzigd voorstel ook niet gedaan ). De
Raad heeft echter deels rekening gehouden met de wensen van het Europees Parlement
door te voorzien in specifieke etiketteringsvoorschriften ( artikel 4 bis ) voor glutenvrije
en natriumarme levensmiddelen ( amendement 17, in principe door de Commissie, en in
principe voor een deel door de Raad aanvaard ).

5 . In verband met de consumentenbescherming heeft de Raad echter een groep levensmid
delen toegevoegd, te weten voeding die is afgestemd op grote spierinspanning, vooral
voor sportbeoefenaars .
6 . De Raad heeft zich in principe kunnen verenigen met de inhoud van de amendementen
die betrekking hebben op levensmiddelen voor jonge kinderen die geen schadelijke
stoffen bevatten ( amendementen 9 , 10 en 15/ 16 voor een deel ). Aangezien er voor
residuen van bestrijdingsmiddelen al specifieke bepalingen zijn vastgesteld, heeft de
Raad het niet wenselijk geacht dergelijke verwijzingen in deze richtlijn op te nemen
( deze amendementen waren niet overgenomen door de Commissie ).
7. Het amendement betreffende de „ modus vivendi " met betrekking tot de uitvoerings
maatregelen van besluiten die volgens de procedure van artikel 189 B van het Verdrag
worden vastgesteld ( amendement 1 ) wordt weliswaar in beginsel door de Raad
onderschreven, maar hij heeft het overbodig geacht dit amendement in de tekst op te
nemen ( de Commissie had dit amendement aanvaard ).

8 . Wat het nieuwe artikel 4 betreft, waarin wordt bepaald dat bijlage I met andere
groepen bijzondere voeding kan worden uitgebreid ( amendement 5 ), merkt de Raad op
dat hij dit amendement niet relevant acht aangezien de Commissie al over de bedoelde
mogelijkheid beschikt. Overigens zij erop gewezen dat de toevoeging van nieuwe
groepen levensmiddelen niet zou stroken met het oogmerk van de Europese Raad de
wetgeving op dit gebied te vereenvoudigen ( de Commissie had dit amendement niet
overgenomen ).

9 . Wat betreft de toevoeging van een nieuwe bijlage I bis betreffende speciale eisen die
aan dieetvoeding kunnen worden gesteld ( amendement 6 ), is de Raad van oordeel dat
zulks in voorkomend geval in een meer geëigend wetsinstrument moet worden geregeld
( dit amendement was niet overgenomen door de Commissie ).
10 . Aangezien de Raad verscheidene amendementen heeft overgenomen en anderszins ook
aan een aantal wensen van het Europees Parlement tegemoetgekomen is, meent hij over
het geheel genomen een evenwichtige oplossing te hebben gevonden .
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GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT (EG ) Nr. 35/97

door de Raad vastgesteld op 24 juli 1997
met het oog op de aanneming van Richtlijn 97/. . ./EG van het Europees Parlement en de Raad
ter vergemakkelijking van de permanente uitoefening van het beroep van advocaat in een andere
lidstaat dan die waar de beroepskwalificatie is verworven
( 97/C 297/02 )

HET EUROPEES

PARLEMENT

EN

DE

RAAD VAN

DE

EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, inzonderheid op artikel 49 en artikel 57,
lid 1 en 2 , eerste en derde volzin,
Gezien het voorstel van de Commissie ('),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comi

tér ),

Volgens de procedure van artikel 189 B van het Ver
drag !'),

( 1 ) Overwegende dat luidens artikel 7 A van het Ver
drag de interne markt een ruimte zonder binnen
grenzen omvat en dat overeenkomstig artikel 3 ,
onder c ), van het Verdrag de afschaffing van hin
derpalen tussen de lidstaten voor het vrije verkeer
van personen en diensten een van de doelstellingen
van de Gemeenschap vormt; dat zulks voor de
onderdanen van de lidstaten met name de mogelijk
heid meebrengt om als zelfstandige of in loondienst
in een andere lidstaat dan die waar zij hun beroeps
kwalificaties hebben verworven, een beroep uit te
oefenen;

( 2 ) Overwegende dat een in een lidstaat volledig
bevoegd advocaat reeds op grond van Richtlijn
89/48/EEG van de Raad van 21 december 1988

betreffende een algemeen stelsel van erkenning van
hogeronderwijsdiploma's waarmee beroepsopleidin
gen van ten minste drie jaar worden afgesloten ( 4 )
erkenning van zijn diploma kan verlangen; dat die
richtlijn de toetreding van de advocaat tot de
advocatuur van de lidstaat van ontvangst tot doel
heeft; dat daarmee niet wordt beoogd om in de
aldaar geldende beroepsvoorschriften wijziging te
brengen noch om de migrerende advocaat aan de
toepassing van die regels te onttrekken;
(') PB C 128 van 24 . 5 . 1995 , blz . 6 en PB C 355 van 25 . 11 .
1996 , blz . 19 .
( 2 ) PB C 256 van 2 . 10 . 1995 , blz. 14 .
( 3 ) Advies van het Europees Parlement van 19 . 6 . 1996 ( PB
C 198 van 8 . 7. 1996 , blz . 85 ), gemeenschappelijk standpunt
van de Raad van 24 juli 1997 en besluit van het Europees
Parlement van . . . ( nog niet bekendgemaakt in het Publica
tieblad ).
( 4 ) PB L 19 van 24 . 1 . 1989 , blz . 16 .

( 3 ) Overwegende dat terwijl sommige advocaten snel
tot de advocatuur van de lidstaat van ontvangst
kunnen toetreden door met goed gevolg een proeve
van bekwaamheid zoals voorzien bij Richtlijn 89/
48/EEG af te leggen, andere volledig gekwalifi
ceerde advocaten dat eerst na afloop van een
bepaalde periode waarin het beroep in de lidstaat
van ontvangst onder de oorspronkelijke beroepstitel
werd uitgeoefend, kunnen bereiken of hun praktijk
onder de oorspronkelijke beroepstitel kunnen
voortzetten ;

( 4 ) Overwegende dat deze periode de advocaat in staat
moet stellen tot de advocatuur in de lidstaat van

ontvangst toe te treden, na verificatie van zijn
beroepservaring in deze lidstaat;
( 5 ) Overwegende dat op communautair niveau een
initiatief terzake gerechtvaardigd is, niet slechts

omdat daarmee, naast de algemene erkenningsregel,
voor advocaten een gemakkelijkere weg tot toetre
ding tot de beroepsuitoefening in de lidstaat van
ontvangst wordt geopend, maar tevens omdat door

de voor advocaten geboden mogelijkheid om per
manent onder hun oorspronkelijke beroepstitel in
een lidstaat van ontvangst werkzaam te zijn, tege
moet wordt gekomen aan de behoeften van de
justitiabelen die wegens het toenemende handelsver
keer als gevolg van de interne markt in verband met
grensoverschrijdende transacties waarbij internatio
naal , communautair en nationaal recht dikwijls met
elkaar verweven zijn, juridische adviezen, verlan
gen ;

( 6 ) Overwegende dat een maatregel op communautair
niveau eveneens gerechtvaardigd is wegens het feit
dat het thans slechts in enkele lidstaten is toege
staan dat advocaten uit andere lidstaten de werk

zaamheden van advocaat onder hun oorspronke
lijke beroepstitel , anders dan als dienstverrichting,
uitoefenen; dat hieraan echter in de lidstaten waar

deze mogelijkheid bestaat op zeer uiteenlopende
wijze uitvoering wordt gegeven, bijvoorbeeld wat
het werkterrein en de verplichte inschrijving bij de
bevoegde autoriteiten betreft; dat een dergelijke
verscheidenheid aan situaties tot ongelijkheid en
mededingingsdistorsies bij de advocaten van de lid
staten leidt en een belemmering voor het vrije
verkeer vormt; dat slechts een richtlijn tot vaststel
ling van de voorwaarden voor de beroepsbeoefe
ning, anders dan als dienstverrichting, door advo
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caten onder de oorspronkelijke beroepstitel hier
voor een oplossing kan bieden en advocaten en
justitiabelen in alle lidstaten dezelfde mogelijkheden
kan bieden;

( 7 ) Overwegende dat bij deze richtlijn, overeenkomstig
de doelstelling daarvan, geen louter interne situaties
worden geregeld; dat daarin slechts aan de natio
nale beroepsregels wordt geraakt voorzover dat
voor het daadwerkelijk bereiken van deze doelstel
ling noodzakelijk is; dat daarin met name nationale
regelgeving waarin de toegang tot het beroep van
advocaat en de uitoefening daarvan onder de
beroepstitel van de lidstaat van ontvangst is gere
geld, onverlet wordt gelaten ;
( 8 ) Overwegende dat de in de richtlijn bedoelde advo
caten verplicht dienen te worden zich bij de
bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst in
te schrijven, opdat deze zich ervan kan vergewissen
dat zij de beroeps- en gedragsregels eerbiedigen; dat
het gevolg van deze inschrijving met betrekking tot
de geografische rechtsgebieden waar en de instan
ties en de aard van de gerechten waarbij de advoca
ten hun praktijk kunnen uitoefenen, door de op
advocaten in de lidstaat van ontvangst toepasselijke
wetgeving wordt bepaald;

( 9 ) Overwegende dat advocaten die niet in de advoca
tuur van de lidstaat van ontvangst zijn opgenomen,
gehouden zijn aldaar hun beroep onder hun oor
spronkelijke beroepstitel uit te oefenen, teneinde de
informatie van de consument te waarborgen en een
onderscheid mogelijk te maken tussen hen en de
advocaten van de lidstaat van ontvangst die onder

de beroepstitel van die lidstaat optreden;
( 10 ) Overwegende dat het de advocaten in de zin van
deze richtlijn moet worden toegestaan juridische
adviezen te geven, met name over het recht van de
lidstaat van herkomst, over het communautaire en
het internationale recht en over het recht van de

lidstaat van ontvangst; dat dit wat betreft het
verrichten van diensten reeds was toegestaan bij
Richtlijn 77/249/EEG van de Raad van 22 maart
1977 tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke
uitoefening door advocaten van het vrij verrichten
van diensten ('); dat echter evenals in Richtlijn 77/
249/EEG in de mogelijkheid dient te worden voor
zien de werkzaamheden van advocaten die in het

Verenigd Koninkrijk en in Ierland hun beroep
onder hun oorspronkelijke beroepstitel uitoefenen
met betrekking tot bepaalde akten op het gebied
van onroerend goed en de erfopvolging uit te
sluiten; dat deze richtlijn in geen enkel opzicht
afbreuk doet aan bepalingen in lidstaten waarbij
bepaalde werkzaamheden aan andere beroepen dan
het beroep van advocaat worden voorbehouden;
dat tevens van Richtlijn 77/249/EEG de mogelijk
(') PB L 78 van 26 . 3 . 1977, blz . 17. Richtlijn laatstelijk
gewijzigd bij de Akte van Toetreding van 1994 .
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heid voor de lidstaat van ontvangst moet worden
overgenomen te eisen dat de advocaat die onder
zijn oorspronkelijke beroepstitel werkzaam is, bij
de vertegenwoordiging en de verdediging van een
cliënt in rechte met een plaatselijke advocaat
samenwerkt; dat de verplichting tot samenwerking
van toepassing is overeenkomstig de daaraan door
het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap
pen gegeven uitlegging, in het bijzonder in zijn
arrest van 25 februari 1988 in zaak 427/85 ( Com
missie/Duitsland ) ( 2 );

( 11 ) Overwegende dat de lidstaten met het oog op de
goede werking van het gerecht moeten blijven
beschikken over de mogelijkheid om de toegang tot
hun hoogste rechtscolleges door middel van speci
fieke regels voor te behouden aan gespecialiseerde
advocaten, zonder evenwel de integratie van uit
andere lidstaten afkomstige advocaten die voldoen
aan de gestelde voorwaarden te belemmeren ;
( 12 ) Overwegende dat de onder zijn oorspronkelijke
beroepstitel in de lidstaat van ontvangst ingeschre
ven advocaat bij de bevoegde autoriteit van de
lidstaat van herkomst ingeschreven dient te blijven,
teneinde zijn hoedanigheid van advocaat te behou
den en voor deze richtlijn in aanmerking te komen;
dat daarom een nauwe samenwerking tussen de
bevoegde autoriteiten, met name in het kader van
eventuele tuchtprocedures, onmisbaar is;
( 13 ) Overwegende dat de door deze richtlijn bestreken
advocaten, ongeacht of zij in de lidstaat van her
komst als advocaat in loondienst of als zelfstandige
werkzaam zijn, hun beroep in de lidstaat van ont
vangst in loondienst kunnen uitoefenen, voorzover
de laatstbedoelde lidstaat ook de eigen advocaten
die mogelijkheid biedt;

( 14 ) Overwegende dat, hoewel het bij deze richtlijn
advocaten wordt toegestaan onder hun oorspronke
lijke beroepstitel hun beroep in een andere lidstaat
uit te oefenen, het doel ook de vergemakkelijking
van het verkrijgen van de beroepstitel van de lid
staat van ontvangst is; dat de lidstaat van ontvangst
op grond van de artikelen 48 en 52 van het
Verdrag in de door het Hof van Justitie daarvan
gegeven uitlegging te allen tijde gehouden is met de
reeds op het grondgebied van deze lidstaat verwor
ven beroepservaring rekening te houden; dat na drie
jaar daadwerkelijke en regelmatige beroepsuitoefe
ning in de lidstaat van ontvangst in het recht van
die lidstaat, met inbegrip van het Gemeenschaps
recht, redelijkerwijs valt aan te nemen dat deze
advocaten de noodzakelijke bekwaamheid hebben
verworven om zich volledig in de advocatuur van
de lidstaat van ontvangst te kunnen integreren; dat
de advocaat na deze periode de beroepstitel van
de lidstaat van ontvangst moet kunnen ver
(-) Jurispr. 1988 , blz . 1123 .
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krijgen, indien hij , onder voorbehoud van verifica
tie, kan aantonen aldaar beroepservaring te hebben
opgedaan; dat, wanneer de periode van daadwerke
lijke en regelmatige beroepsuitoefening van ten min
ste drie jaar een kortere periode in het recht van de
lidstaat van ontvangst omvat, de autoriteit tevens
alle andere kennis van dit recht in aanmerking
neemt en deze kennis tijdens een onderhoud kan
toetsen; dat, als het bewijs dat aan deze voorwaar
den wordt voldaan, niet is geleverd, het besluit van
de bevoegde autoriteit van die lidstaat om de
beroepstitel van die lidstaat niet via de aan die
voorwaarden verbonden gunstige regeling te verle
nen, met redenen omkleed en volgens het nationale
recht voor beroep bij de rechter vatbaar moet zijn;
( 15 ) Overwegende dat uit de economische ontwikkelin
gen en de ontwikkeling van de beroepsuitoefening
in de Gemeenschap blijkt dat de mogelijkheid tot
gezamenlijke uitoefening van het beroep van advo
caat, ook in de vorm van een samenwerkingsver
band, werkelijkheid wordt; dat vermeden dient te
worden dat de beroepsuitoefening in groepsverband
in de lidstaat van herkomst aanleiding vormt voor
belemmering of bemoeilijking van de vestiging van
tot zo'n groep behorende advocaten in de lidstaat
van ontvangst; dat het de lidstaten echter moet
worden toegestaan passende maatregelen te nemen
ter verwezenlijking van de legitieme doelstelling van
waarborging van de onafhankelijkheid van het
beroep; dat het wenselijk is in alle lidstaten die
beroepsuitoefening in groepsverband toestaan, in
bepaalde garanties te voorzien .

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :
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Griekenland :

Δικηγορος

Ierland :

Barrister/Solicitor

Italië :

Avvocato

Luxemburg:

Avocat

Nederland :

Advocaat

Oostenrijk :

Rechtsanwalt

Portugal :
Spanje :

Advogado
Abogado/Advocat/Avo
gado/Abokatu

Verenigd Koninkrijk:

Advocate/Barrister/Solici
tor

Zweden :

Advokat;

b ) „ lidstaat van herkomst ": de lidstaat waar de advocaat
het recht heeft verworven een van de onder a )

genoemde beroepstitels te dragen alvorens het beroep
van advocaat in een andere lidstaat uit te oefenen;
c ) „ lidstaat van ontvangst ": de lidstaat waar de advo

caat overeenkomstig de bepalingen van deze richtlijn
zijn beroep uitoefent;

d ) „ oorspronkelijke beroepstitel ": de beroepstitel van de
lidstaat waar de advocaat het recht heeft verworven

deze titel te dragen alvorens het beroep van advocaat
in de lidstaat van ontvangst uit te oefenen;
e ) „ groep ": elke samenwerkingsvorm, met of zonder
rechtspersoonlijkheid, die overeenkomstig de wetge
ving van een lidstaat is opgericht en waarin advocaten
gezamenlijk en onder een gemeenschappelijke bena
ming hun beroepswerkzaamheden uitoefenen;

f) „ relevante beroepstitel " of „ relevant beroep "; de
beroepstitel of het beroep vallende onder de bevoegde
autoriteit, waarbij een advocaat zich overeenkomstig
artikel 3 heeft ingeschreven; „ bevoegde autoriteit ": de
desbetreffende bevoegde autoriteit.

Artikel 1

Doel , toepassingsgebied en definities

3.
Deze richtlijn is van toepassing op in de lidstaat van
herkomst en, onverminderd artikel 8 , in de lidstaat van
ontvangst zowel zelfstandig werkzame advocaten als
advocaten in loondienst .

1 . Deze richtlijn heeft tot doel het vergemakkelijken
van de permanente uitoefening van het beroep van advo
caat, hetzij als zelfstandige, hetzij in loondienst, in een
andere lidstaat dan die waar de beroepskwalificatie werd

4 . De uitoefening van het beroep van advocaat in de
zin van de onderhavige richtlijn doelt niet op de verrich
ting van diensten die het voorwerp van Richtlijn 77/

verworven .

249/EEG vormen .

2.

In deze richtlijn wordt verstaan onder:

Artikel 2

a ) „ advocaat ": de onderdaan van een lidstaat die

Het recht van beroepsuitoefening onder de
oorspronkelijke beroepstitel

gerechtigd is zijn beroepswerkzaamheden onder een
der volgende beroepstitels uit te oefenen:

Elke advocaat heeft het recht permanent in elke andere
lidstaat onder zijn oorspronkelijke beroepstitel de in

België :

Advocaat/Avocat/Rechts
anwalt

Denemarken :

Advokat

Duitsland :

Rechtsanwalt

Finland :

Asianajaja/Advokat

Toetreding tot het beroep van advocaat in de lidstaat van
ontvangst is aan de bepalingen van artikel 10 onderwor

Frankrijk :

Avocat

pen .

artikel 5 omschreven werkzaamheden van advocaat uit te
oefenen .
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Artikel 3

Inschrijving bij de bevoegde autoriteit

1 . De advocaat die zijn beroep wenst uit te oefenen in
een andere lidstaat dan die waar hij zijn beroepskwalifi
catie heeft verworven, is gehouden zich bij de bevoegde
autoriteit van die lidstaat in te schrijven .
2.
De bevoegde autoriteit van de lidstaat van ont
vangst gaat op vertoon van de verklaring van inschrijving
bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst
over tot inschrijving van de advocaat. Zij kan eisen dat
bij de overlegging van die verklaring de afgifte ervan door
de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst niet
meer dan drie maanden voordien is geschied . Zij stelt de
bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst van de
inschrijving in kennis .

3 . Voor de toepassing van lid 1 in het Verenigd
Koninkrijk en in Ierland schrijven de advocaten, die hun
beroep onder een andere beroepstitel dan die van het
Verenigd Koninkrijk of van Ierland uitoefenen, zich in bij
hetzij de voor het beroep van „ barrister " of „ advocate ",
hetzij voor het beroep van „ solicitor " bevoegde autori
i

teit .

Voor de toepassing van lid 1 in het Verenigd Koninkrijk
is de voor een „ barrister " van Ierland bevoegde autoriteit
die van het beroep van „ barrister " of „ advocate " en de
voor een „ solicitor " van Ierland bevoegde autoriteit die
van het beroep van „ solicitor ".
Voor de toepassing van lid 1 in Ierland is de voor een
„ barrister " of „ advocate " van het Verenigd Koninkrijk
bevoegde autoriteit die van het beroep van „ barrister " en
voor een „ solicitor " van het Verenigd Koninkrijk
bevoegde autoriteit die van het beroep van „ solicitor ".
4.
Indien de bevoegde autoriteit van de lidstaat van
ontvangst de namen van de bij haar ingeschreven advoca
ten publiceert, publiceert zij tevens de namen van de uit
hoofde van deze richtlijn ingeschreven advocaten.

Artikel 4

Beroepsuitoefening onder de oorspronkelijke beroepstitel
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behoort of van de rechterlijke instantie waarbij hij over
eenkomstig de wetgeving van de lidstaat van herkomst is
toegelaten . De lidstaat van ontvangst kan tevens eisen dat
de onder zijn oorspronkelijke beroepstitel werkzame
advocaat van zijn inschrijving bij de bevoegde autoriteit
van die lidstaat melding maakt.
Artikel 5
Werkterrein

1.
Onverminderd lid 2 en lid 3 , oefent de onder zijn
oorspronkelijke beroepstitel werkzame advpcaat dezelfde

werkzaamheden uit als de onder de relevante beroepstitel
van de lidstaat van ontvangst werkzame advocaat en kan
hij met name juridisch advies geven over het recht van de
lidstaat van herkomst, het Gemeenschapsrecht, het inter

nationale recht en het recht van de lidstaat van ontvangst.
In alle gevallen leeft hij de voor de nationale jurisdicties
toepasselijke procedureregels na .
2 . De lidstaten die op hun grondgebied een bepaalde
categorie advocaten toestaan akten op te maken waarbij
de bevoegdheid wordt verleend de goederen van overlede
nen te beheren, of waarbij onroerende zakelijke rechten
worden gevestigd of overgedragen, hetgeen in andere
lidstaten voor andere beroepen dan dat van advocaat is
gereserveerd, kunnen de advocaat die onder zijn oor
spronkelijke, in een van laatstgenoemde lidstaten ver
strekte beroepstitel werkzaam is, van die werkzaamheden
uitsluiten .

3 . Voor de uitoefening van de werkzaamheden die met
de vertegenwoordiging en de verdediging van een cliënt in
rechte verband houden, kan een lidstaat van ontvangst,
voor zover het recht van deze lidstaat deze werkzaamhe

den voorbehoudt aan onder de beroepstitel van de lid
staat van ontvangst werkzame advocaten, een onder zijn
oorspronkelijke beroepstitel werkzame advocaat ertoe
verplichten samen te werken met een advocaat die bij de
geadieerde rechterlijke instantie optreedt en die in voor
komend geval tegenover die rechterlijke instantie verant
woordelijk is of samen te werken met een bij die rechter
lijke instantie optredende „ avoué ".

Met het oog op de goede werking van de gerechtspleging
kunnen de lidstaten niettemin specifieke regels vaststellen
voor de toegang tot de hogere gerechtshoven, bijvoor
beeld dat er gespecialiseerde advocaten ingeschakeld moe
ten worden .

1.
De advocaat die in de lidstaat van ontvangst zijn
beroep onder zijn oorspronkelijke beroepstitel uitoefent,
is gehouden zijn beroepswerkzaamheden uit te oefenen
onder deze titel, zoals deze dient te luiden, in de taal of
een der officiële talen van de lidstaat van herkomst,

evenwel op een verstaanbare wijze en zodanig dat zij niet
kan worden verward met de beroepstitel van de lidstaat

Artikel 6

Toepasselijke beroeps- en gedragsregels

van ontvangst .

1.
Onafhankelijk van de beroeps- en gedragsregels
waaraan hij in de lidstaat van herkomst is onderworpen,

2.
Met het oog op de toepassing van lid 1 , kan de
lidstaat van ontvangst eisen dat de advocaat die zijn
werkzaamheden onder zijn oorspronkelijke beroepstitel
uitoefent, hieraan de vermelding van de beroepsorganisa
tie toevoegt waartoe hij in de lidstaat van herkomst

is de onder zijn oorspronkelijke beroepstitel werkzame
advocaat voor alle werkzaamheden die hij op het grond
gebied van de lidstaat van ontvangst uitoefent, aan
dezelfde beroeps- en gedragsregels onderworpen als advo
caten die onder de relevante beroepstitel van de laatstbe
doelde lidstaat praktiseren .
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2.
De onder hun oorspronkelijke beroepstitel werk
zame advocaten dienen op passende wijze in de beroeps
organisatie van de lidstaat van ontvangst vertegenwoor
digd te zijn. Dit houdt ten minste het recht in te stemmen
bij de verkiezingen van de organen van deze organisa
ties .

3.
De lidstaat van ontvangst kan de onder zijn oor
spronkelijke beroepstitel werkzame advocaat ertoe ver
plichten een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te
sluiten of zich bij een beroepsgarantiefonds aan te sluiten,
een en ander volgens de regels die deze lidstaat voor
aldaar uitgeoefende beroepswerkzaamheden vaststelt.
Deze verplichting geldt echter niet voor de onder zijn
oorspronkelijke beroepstitel werkzame advocaat die aan
toont door een verzekering of garantie volgens de regels
van de lidstaat van herkomst gedekt te zijn, voorzover
regeling en reikwijdte van deze dekking gelijkwaardig
zijn. Indien deze dekking slechts gedeeltelijk gelijkwaardig
is, kan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ont
vangst voor de elementen die door de volgens de regels
van de lidstaat van herkomst verkregen garantie of dek
king nog niet gedekt zijn, een aanvullende verzekering of
garantie eisen .
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5.
De tijdelijke of de definitieve intrekking van de
bevoegdheid tot uitoefening van het beroep door de
bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst brengt
voor de betrokken advocaat automatisch het tijdelijke of
definitieve verbod mee in de lidstaat van ontvangst zijn
beroep onder zijn oorspronkelijke beroepstitel uit te oefe
nen, doch is geen voorafgaande voorwaarde voor de
beslissing van de bevoegde autoriteit van de lidstaat
ontvangst.

Artikel 8

Beroepsuitoefening in loondienst

De in de lidstaat van ontvangst onder zijn oorspronke
lijke beroepstitel ingeschreven advocaat mag zijn beroep
in loondienst bij een andere advocaat, bij een samenwer
kingsverband van advocaten of een advocatenkantoor of
bij een publiek- of privaatrechtelijke onderneming uitoe
fenen, voorzover de lidstaat van ontvangst zulks voor de
onder de beroepstitel van die lidstaat ingeschreven advo
caten toestaat .

Artikel 9
Artikel 7

Tuchtprocedures
1.

Indien de onder zijn oorspronkelijke beroepstitel

werkzame advocaat niet aan de in de lidstaat van ont

vangst geldende verplichtingen voldoet, zijn de procedure
regels, de sancties en de middelen van beroep van de
lidstaat van ontvangst van toepassing.
2 . Alvorens jegens de onder zijn oorspronkelijke
beroepstitel werkzame advocaat een tuchtprocedure in te
stellen, stelt de bevoegde autoriteit van de lidstaat van
ontvangst die van de lidstaat van herkomst daarvan
onverwijld in kennis en verstrekt zij deze alle dienstige
inlichtingen .

De eerste alinea is mutatis mutandis van toepassing
wanneer een tuchtprocedure wordt ingesteld door de
bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst, die de
bevoegde autoriteit van de lidstaat of lidstaten van ont
vangst daarvan in kennis stelt.
3.
Onverminderd de beslissingsbevoegdheid van de
bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst, werkt
deze gedurende de gehele tuchtprocedure met de
bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst samen .
De lidstaat van ontvangst treft met name de nodige
schikkingen om de bevoegde autoriteit van de lidstaat van
herkomst in de gelegenheid te stellen voor de instanties
van beroep haar opmerkingen kenbaar te maken.
4.
De bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst
besluit over het gevolg dat overeenkomstig de eigen regels
van materieel en formeel recht moet worden gegeven aan
de door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van
ontvangst jegens de onder zijn oorspronkelijke beroepsti
tel werkzame advocaat gegeven beslissing.

Motivering en beroep bij de rechter

Besluiten tot weigering of tot doorhaling van de in
artikel 3 bedoelde inschrijving, alsmede besluiten waarbij
tuchtrechtelijke sancties worden opgelegd, dienen met
redenen te worden omkleed .

Tegen deze besluiten kan volgens het nationale recht
beroep bij de rechter worden ingesteld .
Artikel 10

Gelijkstelling met de advocaten van de lidstaat
van ontvangst

1 . De onder zijn oorspronkelijke beroepstitel werk
zame advocaat die aantoont gedurende ten minste drie
jaar daadwerkelijk en regelmatig in het recht van de
lidstaat van ontvangst, met inbegrip van het Gemeen
schapsrecht, werkzaam te zijn geweest, wordt vrijgesteld
van de voorwaarden voor de toetreding tot het beroep
van advocaat in de lidstaat van ontvangst, bedoeld in
artikel 4, lid 1 , onder b ), van Richtlijn 89/48/EEG . Onder
„ daadwerkelijk en regelmatig werkzaam " wordt verstaan,
de daadwerkelijke uitoefening van de werkzaamheid zon
der andere dan de in het dagelijkse leven normale onder
brekingen.
De betrokken advocaat dient ten genoegen van de
bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst aan te
tonen dat hij gedurende ten minste drie jaar daadwerke
lijk en regelmatig in de lidstaat van ontvangst in het recht
van die lidstaat werkzaam is geweest. Daartoe geschiedt
het volgende :

a ) de aanvrager verstrekt de bevoegde autoriteit van de
lidstaat van ontvangst alle nodige inlichtingen en
bescheiden, met name betreffende aantal en aard van
de door hem behandelde dossiers;
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b ) de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst
kan verifiëren of de uitgeoefende werkzaamheid als
regelmatig en daadwerkelijk kan worden aangemerkt
en kan zo nodig de advocaat verzoeken mondeling of
schriftelijk aanvullende verduidelijkingen of precise
ringen te verstrekken met betrekking tot de onder a )
genoemde inlichtingen en bescheiden.

C 297/11

4.
De bevoegde autoriteit van de lidstaat van ont
vangst mag, bij een met redenen omkleed besluit dat
volgens het nationale recht vatbaar moet zijn voor beroep
bij de rechter, de advocaat het genot van de bepalingen
van dit artikel ontzeggen indien zij van oordeel is dat
zulks strijdig is met de openbare orde, met name op
grond van disciplinaire vervolging, klachten of incidenten
van allerlei aard .

Het besluit van de bevoegde autoriteit van de lidstaat van
ontvangst om geen vrijstelling te verlenen als het bewijs
dat aan de in de eerste alinea bedoelde voorwaarden

wordt voldaan, niet is geleverd, moet met redenen
omkleed en volgens het nationale recht voor beroep bij de
rechter vatbaar zijn.

2 . De onder zijn oorspronkelijke beroepstitel in een
lidstaat van ontvangst werkzame advocaat mag op elk
ogenblik om erkenning van zijn diploma overeenkomstig
Richtlijn 89/48/EEG verzoeken, teneinde in de lidstaat
van ontvangst toe te treden tot het beroep van advocaat
en dit beroep aldaar uit te oefenen onder de beroepstitel
die in deze lidstaat met het beroep van advocaat verbon

5 . De met het onderzoek van de aanvraag belaste
vertegenwoordigers van de bevoegde autoriteiten dragen
zorg voor geheimhouding van alle verkregen inlichtin
gen .

6.

De advocaat die tot de advocatuur van de lidstaat

van ontvangst toetreedt overeenkomstig de leden 1 tot en
met 3 verwerft het recht om naast de beroepstitel die
verbonden is met het beroep van advocaat in de lidstaat
van ontvangst de oorspronkelijke beroepstitel in de offi
ciële of in een van de officiële talen van de lidstaat van
herkomst te voeren .

den is .

3 . De onder zijn oorspronkelijke beroepstitel werk
zame advocaat die aantoont gedurende ten minste drie
jaar daadwerkelijk en regelmatig in de lidstaat van ont
vangst, doch gedurende kortere tijd in het recht van deze
lidstaat werkzaam te zijn geweest, kan, zonder gehouden
te zijn aan het bepaalde in artikel 4, lid 1 , onder b ), van
Richtlijn 89/48/EEG, van de bevoegde autoriteit van deze
lidstaat toestemming krijgen om toe te treden tot het
beroep van advocaat van deze lidstaat en dit beroep uit te
oefenen onder de beroepstitel die in deze lidstaat met het
beroep van advocaat verbonden is, op de volgende voor
waarden :

a ) de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst
neemt de daadwerkelijke en regelmatige werkzaam
heid gedurende de hierboven bedoelde periode, als
mede de kennis en beroepservaring op het gebied van
het recht van de lidstaat van ontvangst, en de deel
name aan cursussen of seminars betreffende het recht

van de lidstaat van ontvangst, met inbegrip van de
beroeps- en gedragsregels, in aanmerking;
b ) de advocaat verstrekt de bevoegde autoriteit van de
lidstaat van ontvangst alle nodige inlichtingen en
bescheiden

betreffende de

door hem

behandelde

zaken . De beoordeling van de daadwerkelijke regel
matige werkzaamheid van de advocaat in de lidstaat
van ontvangst, alsmede de beoordeling van zijn
bekwaamheid om de aldaar uitgeoefende werkzaam
heden voort te zetten, vinden plaats in het kader van
een onderhoud met de bevoegde autoriteit van de
lidstaat van ontvangst, dat ten doel heeft de daadwer
kelijke en regelmatige aard van de uitgeoefende werk
zaamheid te verifiëren .

Het besluit van de bevoegde autoriteit van de lidstaat van
ontvangst om geen toestemming te verlenen als het bewijs
dat aan de in de eerste alinea van dit lid bedoelde

voorwaarden wordt voldaan, niet is geleverd, moet met
redenen omkleed en volgens het nationale recht voor
beroep bij de rechter vatbaar zijn .

Artikel 11

Beroepsuitoefening in groepsverband
Wanneer beroepsuitoefening in groepsverband wordt toe
gestaan voor advocaten die hun werkzaamheden onder de
relevante beroepstitel in de lidstaat van ontvangst uitoefe
nen, gelden voor advocaten die hun werkzaamheden
wensen uit te oefenen of die titel wensen in te schrijven
bij de bevoegde autoriteit, de volgende bepalingen :

1 . Een of meer onder hun oorspronkelijke beroepstitel in
een lidstaat van ontvangst werkzame advocaten en
leden van eenzelfde groep in de lidstaat van herkomst
mogen hun beroepswerkzaamheden in het kader van
een filiaal of agentschap van hun groep in de lidstaat
van ontvangst uitoefenen . Indien de basisregels die op
deze groep in de lidstaat van herkomst van toepassing
zijn, evenwel onverenigbaar zijn met de basisregels die
voortvloeien uit de wettelijke of bestuursrechtelijke
bepalingen van de lidstaat van ontvangst zijn de
laatstbedoelde bepalingen van toepassing, voorzover
de naleving ervan door het algemeen belang dat met
de bescherming van de cliënt en van derden is
gemoeid, wordt gerechtvaardigd.
2 . Elke lidstaat biedt twee of meer onder hun oorspron
kelijke beroepstitel op zijn grondgebied werkzame
advocaten uit eenzelfde groep of uit eenzelfde lidstaat
van herkomst de mogelijkheid op zijn grondgebied tot
een vorm van beroepsuitoefening in groepsverband
over te gaan. Indien de lidstaat van ontvangst de
eigen advocaten verschillende samenwerkingsvormen
biedt, moeten deze tevens voor eerstgenoemde advo
caten toegankelijk zijn . De wijze waarop de beroeps
uitoefening in groepsverband in de lidstaat van ont
vangst geschiedt, is onderworpen aan de wettelijke en
bestuursrechtelijke en administratieve bepalingen van
die lidstaat .
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3 . De lidstaat van ontvangst neemt de nodige maatrege
len om tevens de beroepsuitoefening in groepsverband
mogelijk te maken voor:
a ) verscheidene onder hun oorspronkelijke beroepsti
tel

werkzame

en

uit

verschillende

lidstaten
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en/of de namen van de in de lidstaat van ontvangst
werkzame leden van de groep worden vermeld .
Artikel 13

komende advocaten; en
b ) een of meer onder a ) bedoelde advocaten en een
of meer advocaten van de lidstaat van ontvangst.

De wijze waarop de gezamenlijke beroepsuitoefe
ning door deze advocaten in de lidstaat van ont
vangst geschiedt, wordt beheerst door de wette
lijke en bestuursrechtelijke en administratieve
bepalingen van die lidstaat.

1

en die van de lidstaat van herkomst nauw samen en

5 . In afwijking van de punten 1 tot en met 4, kan de
lidstaat van ontvangst, voorzover deze aan de advoca
ten die onder de aldaar relevante beroepstitel werk
zaam zijn, verbiedt het beroep van advocaat uit te
oefenen in een groep waarvan buiten het beroep
staande personen deel uitmaken, een onder zijn oor
spronkelijke beroepstitel ingeschreven advocaat het
recht ontzeggen in de hoedanigheid van lid van zijn
groep op het grondgebied van die lidstaat werkzaam
te zijn . Een groep wordt beschouwd als een groep
waarvan buiten het beroep staande personen deel
uitmaken, indien personen die niet de hoedanigheid

Artikel 14

— het geheel of een deel van het kapitaal van de
groep in handen hebben;
— de benaming waaronder de groep werkzaam is,
gebruiken; of
— de zeggenschap binnen die groep feitelijk of rech
!
•
)
'
I

Teneinde de toepassing van deze richtlijn te vergemakke
lijken en te voorkomen dat deze in voorkomende gevallen
uitsluitend wordt gebruikt om aan de in de lidstaat van
ontvangst toepasselijke voorschriften te ontsnappen, wer
ken de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst

4 . De advocaat die onder zijn oorspronkelijke beroepsti
tel werkzaam wenst te zijn, stelt de bevoegde autori
teit van de lidstaat van ontvangst in kennis van het
feit dat hij in de lidstaat van herkomst deel uitmaakt
van een groep en verstrekt over die groep alle dien
stige inlichtingen .

van advocaat bezitten in de zin van artikel 1 , lid 2 :

'

Samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten van de
lidstaten van ontvangst en van herkomst,
en geheimhouding

tens uitoefenen .

Indien de fundamentele regels die gelden voor een
dergelijke groep van advocaten in de lidstaat van
herkomst onverenigbaar zijn met de regels die in de
lidstaat van ontvangst gelden of met de bepalingen
van de eerste alinea, mag de lidstaat van ontvangst
zich, zonder beperkingen van punt 1 , verzetten tegen
de opening van een bijkantoor of een agentschap
ervan op zijn grondgebied .
Artikel 12

Groepsbenaming

Ongeacht de regeling volgens welke de onder hun oor
spronkelijke beroepstitel werkzame advocaten in de lid
staat van ontvangst hun beroep uitoefenen, mogen zij de
naam van de groep waartoe zij in de lidstaat van
herkomst behoren, vermelden.

De lidstaat van ontvangst kan eisen dat bovendien de
rechtsvorm van de groep in de lidstaat van herkomst

verlenen zij elkaar bijstand .
Zij waarborgen de geheimhouding van de inlichtingen die
zij uitwisselen .

Aanwijzing van de bevoegde autoriteiten
De lidstaten wijzen uiterlijk op . . .(*) de autoriteiten aan
die bevoegd zijn de in deze richtlijn bedoelde verzoeken te
ontvangen en besluiten te nemen. Zij stellen de overige
lidstaten en de Commissie daarvan in kennis .

Artikel 15

Verslag van de Commissie

Uiterlijk tien jaar na de inwerkingtreding van deze richt
lijn brengt de Commissie aan het Europees Parlement en
aan de Raad verslag uit over de stand van de toepassing
van deze richtlijn.

Na alle nodige adviezen te hebben ingewonnen, legt zij
bij die gelegenheid haar conclusies voor alsmede de
eventuele wijzigingen die in het bestaande systeem zouden
kunnen worden aangebracht.
Artikel 16

Omzetting

1.
De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuurs
rechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op
. . .(*) aan deze richtlijn te voldoen . Zij stellen de Com
missie daarvan onverwijld in kennis .
Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt
in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen
of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking

van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing wor
den vastgesteld door de lidstaten .
(*) 24 maanden na de inwerkingtreding van deze richtlijn.
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De lidstaten delen de Commissie de tekst van alle

Artikel 18

belangrijke bepalingen van intern recht mee die zij op het
onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Adressaten

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.
Artikel 17

Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.

Gedaan te . . .

Voor het

Europees Parlement

Voor de Raad

De Voorzitter

De Voorzitter
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MOTIVERING VAN DE RAAD

I.

INLEIDING

Op 30 maart 1995 heeft de Commissie op basis van artikel 49 en artikel 57, leden 1 en 2 ,
eerste en tweede zin, van het EG-Verdrag een voorstel voor een richtlijn ingediend .
Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 5 juli 1995 advies uitgebracht.
Het Europees Parlement heeft op 19 juni 1996 advies uitgebracht.

Ingevolge dit advies heeft de Commissie per brief van 25 september 1996 een gewijzigd
voorstel ingediend .
De Raad heeft op 24 juli 1997 overeenkomstig artikel 189 B van het Verdrag zijn
gemeenschappelijk standpunt vastgesteld .
II . GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

Het Europees Parlement heeft in zijn advies in eerste lezing amendementen voorgesteld die
voornamelijk betrekking hebben op de mogelijkheid van permanente beroepsuitoefening
onder de oorspronkelijke titel en op de vervanging van de proeve van bekwaamheid door
een procedure tot verificatie van de beroepskwalificaties .
De Commissie heeft de voornaamste amendementen van het Europees Parlement in haar
gewijzigd voorstel aanvaard en heeft ook de meeste andere amendementen overgenomen,
afgezien van enkele minder belangrijke punten.

III .

DOEL

De richtlijn heeft ten doel advocaten van de lidstaten in staat te stellen tot de advocatuur
toe te treden en het beroep van advocaat uit te oefenen in een andere lidstaat dan die waar
zij het al mogen uitoefenen .
Terwijl de verrichting van diensten door advocaten immers in een specifieke richtlijn
( Richtlijn 77/249/EEG ) geregeld is, wordt hun vestiging onder de titel van de lidstaat van
ontvangst geregeld in de richtlijn betreffende een algemeen stelsel van erkenning van
hogeronderwijsdiploma's ( Richtlijn 89/48/EEG ). Daarom is een specifieke benadering voor
de vestiging van advocaten onder hun oorspronkelijke titel wenselijk om het vrije verkeer in
deze beroepsgroep te bevorderen .

Tegen deze achtergrond heeft de Raad de door de Commissie voorgestelde tekst bijna in
zijn geheel overgenomen, maar heeft hij bepaalde aspecten ervan verduidelijkt en andere
vereenvoudigd met het oog op het genoemde doel en tevens te proberen de kwaliteit van de
diensten van de advocaten te waarborgen.
IV. BESPREKING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

1 . Overwegingen

De Raad heeft het gewijzigde Commissievoorstel, dat overeenkomstig de door het
Parlement voorgestelde amendementen was aangepast, gevolgd in de derde, de vierde
en de vijfde overweging en daarin de door deze Instelling in overweging gegeven
nauwkeurigere redactie overgenomen; die sluit na de wijzigingen in artikel 10 ook
beter aan bij de nieuwe werkingssfeer van de richtlijn .

In de elfde overweging is „ procuratore " geschrapt omdat deze vermelding na de meest
recente wijzigingen in de Italiaanse wetgeving is komen te vervallen . In plaats daarvan
heeft de Raad het nuttig geacht te verwijzen naar een nieuwe tweede alinea van
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artikel 5 , lid 3 , die is opgenomen om de lidstaten de toegang tot de hoogste gerechten
voor te behouden aan gespecialiseerde advocaten.
Daarentegen achtte de Raad het niet nuttig het Parlement en de Commissie met
betrekking tot de dertiende overweging te volgen en gaf hij , net als in artikel 8 inzake
de beroepsuitoefening in loondienst, de voorkeur aan de scherpere formulering van het
oorspronkelijke voorstel .

In de veertiende overweging is er in de door het Parlement gewenste zin het een en
ander toegevoegd, hetgeen ook in artikel 10 is terug te vinden, om een migrerende
advocaat met minder dan drie jaar ervaring met het recht van de staat van ontvangst in
staat te stellen de beroepstitel van die staat te verwerven nadat tijdens een onderhoud
dat door de bevoegde autoriteit verplicht gesteld kan worden, zijn kennis van dat recht
gecontroleerd is .
De Raad heeft tevens het Europees Parlement en de Commissie gevolgd in verband met
de schrapping van de vijftiende, overbodig geachte, overweging van het oorspronkelijke
voorstel .

In de vijftiende overweging achtte de Raad het wenselijk te preciseren dat de
gemeenschappelijke beroepsuitoefening ook de vorm van een samenwerkingsverband
kan aannemen .

2 . Benaming van de beroepstitels van de „ advocaat " ( artikel 1 , lid 2 )
De Raad heeft de aanwijzingen van het Europees Parlement inzake de nieuwe lidstaten,
alsmede de in Spanje in de officiële talen naast het Spaans gebruikte benamingen,
overgenomen . Daarentegen heeft hij de termen „ procureur " in Nederland niet overge
nomen, omdat, zoals door de Commissie is benadrukt, die niet dezelfde functie als een
advocaat uitoefent.

De motivering bij de elfde overweging heeft ertoe geleid de Italiaanse „ procuratore " te
schrappen . Ook achtte de Raad het niet wenselijk het amendement van het Europees
Parlement op lid 3 , betreffende de uitsluiting van advocaten die een functie van
openbaar ambtenaar bekleden, over de nemen .
3 . Definities ( artikel 1 , lid 2 )

De Raad achtte het wenselijk de indicaties van het Europees Parlement, die door de
Commissie in haar gewijzigde voorstel waren aanvaard, te volgen en heeft een nieuw
punt f toegevoegd voor de definities van „ relevante beroepstitel ", „ relevant beroep " en
„ bevoegde autoriteit ". Wat de laatstgenoemde betreft, leek het niet noodzakelijk de
term „ relevant " te handhaven.

4 . Beroepsuitoefening onder de oorspronkelijke beroepstitel ( artikelen 2, 4 en 5 )
De Raad heeft uiteindelijk het Europees Parlement gevolgd in diens ambitieuzere
aanpak, die ook in het gewijzigde Commissievoorstel is opgenomen, en heeft de
tijdslimiet voor de beroepsuitoefening onder de oorspronkelijke titel geschrapt.
Daarom heeft hij het voorstel van het Europees Parlement voor een amendement op
artikel 2 in zijn geheel overgenomen .
In verband met de werkterreinen die voor advocaten van het land van ontvangst

gereserveerd kunnen zijn, heeft de Raad, overeenkomstig het gewijzigde Commissie
voorstel, het amendement van het Europees Parlement bij artikel 5 , lid 2, overgenomen
om duidelijkheid te verschaffen over bepaalde beperkingen ( notariaat) die voor
migrerende advocaten kunnen blijven gelden .
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Wat de vertegenwoordiging en de verdediging van een cliënt in rechte betreft, heeft de
Raad eveneens bepaald dat algemeen de inachtneming van de nationale procedurevoor
schriften vereist is ( artikel 5 , lid 1 , in fine ), maar heeft hij de mogelijkheid van een
verplichte samenwerking met een advocaat uit de staat van ontvangst overgenomen.

Om de toegang tot de in bepaalde lidstaten bestaande hoogste rechterlijke instanties te
blijven garanderen, heeft de Raad tenslotte een alinea aan artikel 5 , lid 3 , toegevoegd,
waarin wordt bepaald dat de lidstaten op dit gebied specifieke regels kunnen
vaststellen teneinde de goede werking van de rechtspleging te waarborgen .
5 . Verklaring bij de inschrijving

De Raad achtte het, gezien de in de tekst reeds opgenomen waarborgen, niet wenselijk
het amendement van het Europees Parlement inzake een verklaring van eerbaarheid,
over te nemen .

6 . Beroeps- en gedragsregels ( artikel 6 )

De Raad heeft het gewijzigde Commissievoorstel gevolgd en heeft het amendement van
het Europees Parlement bij lid 1 overgenomen om de regels waaraan de migrerende
advocaat onderworpen is, duidelijk te omschrijven .
De Raad heeft om dezelfde redenen als de Commissie het door het Europees Parlement
voorgestelde amendement over de sociale zekerheid niet overgenomen: de verplichting
om advocaten vrij te stellen van aansluiting bij het socialezekerheidsstelsel druist
namelijk in tegen Verordening ( EEG ) nr. 1408/71 van de Raad .
7. Tuchtprocedures ( artikel 7 )

De Raad achtte het nuttig een alinea aan lid 2 toe te voegen om ervoor te zorgen dat er
tussen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van ontvangst en van oorsprong
informatie wordt uitgewisseld over de tuchtprocedures die tegen migrerende advocaten
worden geopend .

8 . Beroepsuitoefening in loondienst ( artikel 8 )
De Raad achtte het wenselijk zich aan het oorspronkelijke Commissievoorstel te

houden, waarin eenzelfde regeling voor de beroepsuitoefening in loondienst voor
migrerende en voor plaatselijke advocaten wordt vastgesteld en de voorschriften
terzake van de lidstaat van ontvangst beter worden nageleefd.

9 . Gelijkstelling met de advocaten van de lidstaat van ontvangst ( artikel 10 )
In de eerste alinea van lid 1 heeft de Raad het amendement van het Parlement gevolgd.
De tweede zin van lid 2 („ Onder daadwerkelijk en ononderbroken werkzaam wordt
verstaan . . .") heeft hij echter aan het einde van deze eerste alinea geplaatst.
Hoewel de Raad de adviezen van het Europees Parlement heeft opgevolgd, heeft hij de
mogelijkheden voor de bevoegde autoriteit om na te gaan of de betrokken advocaat
ononderbroken en feitelijk werkzaam is geweest en om de vrijstelling te weigeren als er
geen bewijs wordt geleverd, verscherpt. In het laatste geval achtte de Raad het
wenselijk te bepalen dat de afwijzende beslissing met redenen wordt omkleed en
vatbaar is voor beroep .

In lid 3 heeft de Raad het gewijzigde Commissievoorstel waarin de adviezen van het
Parlement zijn opgenomen, gevolgd en expliciet aangegeven dat het gaat om een
migrerende advocaat met minder dan drie jaar ervaring met het recht van de lidstaat
van ontvangst. De Raad achtte het wenselijk onder b ) nader de omschrijven waarover
het onderhoud voor de beoordeling van het werk of de bekwaamheid gaat. Voorts
heeft de Raad, net als in lid 1 , bepaald dat de afwijzende beslissing met redenen
omkleed moet zijn en dat de mogelijkheid van beroep moet bestaan .
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De Raad heeft een amendement van het Europees Parlement en het daaraan aangepa
ste, gewijzigde Commissievoorstel gevolgd, maar heeft een lid 4 ingevoegd op grond
waarvan de bevoegde autoriteit het verzoek van een migrerende advocaat om redenen
van openbare orde kan afwijzen, ook in dit geval bij een met redenen omklede
beslissing die vatbaar is voor beroep .
10 . Beroepsuitoefening in groepsverband ( artikel 11 , lid 5 )
Ten aanzien van de collectieve uitoefening van het beroep van advocaat heeft de Raad
het gewijzigde Commissievoorstel gevolgd voorzover het beroep wordt uitgeoefend in
een groep met „ buiten het beroep staande personen ". Hij heeft de tekst echter
enigszins aangepast om duidelijker aan te geven welke groepen in dit lid worden
bedoeld .

Ook heeft de Raad de door het Parlement voorgestelde tweede alinea van dit lid
integraal overgenomen .
11 . Toezicht op de toepassing van de richtlijn ( artikel 15 )

De Raad achtte het wenselijk een nieuw artikel in te voegen dat bepaalt dat de
Commissie een verslag opstelt over de stand van de toepassing van de richtlijn en
waarin eventuele wijzigingen na een bepaalde periode worden voorgesteld.

V.

CONCLUSIE

In de tekst van het gemeenschappelijk standpunt worden de meeste amendementen van het
Europees Parlement overgenomen, wordt de tekst van het gewijzigde Commissievoorstel
zeer nauwgezet gevolgd en worden de door het Europees Parlement aanbevolen geest en de
doelstellingen volledig gerespecteerd .
De Raad heeft voornamelijk willen expliciteren wat in het gewijzigde voorstel met de
amendementen van het Europees Parlement reeds besloten lag; zo heeft hij voor migrerende
advocaten voor een grotere opening en ook voor de bescherming van de belangen van
derden en consumenten gezorgd .
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