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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1580/2010 af Graziano Benedetto, italiensk statsborger, for 
"Associazione italiana avvocati stabiliti" (den italienske sammenslutning af 
etablerede advokater), om brugen af titlen advokat af advokater fra EU i Italien

1. Sammendrag

Andrageren klager over, at advokater fra EU, som ikke har italiensk autorisation, i henhold til 
lovdekret 91 fra 2001, med hvilket direktiv 98/5/EF indarbejdes i den nationale lovgivning, 
har pligt til at drive advokatvirksomhed under den professionelle titel fra deres hjemland, 
hvilket kan være i strid med fællesskabsretten og etableringsfriheden.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 1. april 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 10. juni 2011.

"Andrageren anmoder om, at bestemmelserne i den italienske lovgivning til gennemførelse af 
direktiv 98/5/EF1 (direktivet) vurderes for overensstemmelse 

med EU-lovgivningen. «Andrageren betvivler især overensstemmelsen med EU-
lovgivningen med hensyn til kravet om, at en advokat, der har fået beskikkelse i en anden 
medlemsstat end Italien, udøver virksomhed under den professionelle titel fra hans eller 
hendes hjemland og ikke den italienske titel avvocato. 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse 
af advokaterhvervet i en anden medlemsstat end den, hvor beskikkelsen er opnået, EFT L 77 af 14.3.1998, s. 36.
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I artikel 4 i direktivet bestemmes det udtrykkeligt, at advokater, der etablerer virksomhed i en 
anden medlemsstat end den, hvori de har erhvervet deres faglige kvalifikationer, skal udøve 

virksomheden under hjemlandets advokattitel. »Dette har til formål at sikre, at forbrugerne 
får fyldestgørende information, og gøre det muligt at sondre mellem disse advokater og 
værtslandets advokater, der udøver virksomhed under værtslandets advokattitel1. 

«Direktivet åbner mulighed for, at advokater, der udøver virksomhed under hjemlandets 
advokattitel, kan opnå ret til at bruge værtslandets titel, efter at de i mindst tre år faktisk og 
regelmæssigt har udøvet virksomhed i værtslandet og har beskæftiget sig med værtslandets 
retssystem. Disse betingelser er fastsat i direktivets artikel 10. 

Advokater, som ønsker omgående ret til at anvende værtslandets advokattitel, kan ansøge om 
anerkendelse af deres faglige kvalifikationer i henhold til direktivet om anerkendelse af 

erhvervsmæssige kvalifikationer2. «Den kompetente myndighed i værtslandet vil være 
forpligtet til at undersøge de kvalifikationer, der er opnået i hjemlandet, og kan pålægge 
ansøgeren udligningsforanstaltninger, før han eller hun opnår ret til at udøve sin profession på 
lige fod med advokater, som har opnået deres kvalifikationer i værtslandet.

For yderligere oplysninger om EU's lovgivningsmæssige rammer med hensyn til advokaters 
frie bevægelighed henviser Kommissionen desuden andrageren til de supplerende 
bemærkninger til andragende 0720/2010.

Konklusioner 

I lyset af ovenstående finder Kommissionen ikke, at andragendet viser tegn på, at EU-
lovgivningen er blevet overtrådt."

                                               
1 Se betragtning (9) i direktivet.
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer, EUT L 225 af 30.9.2005, s. 22.


