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Betreft: Verzoekschrift 1580/2010, ingediend door Graziano Benedetto (Italiaanse 
nationaliteit), namens de Italiaanse vereniging van advocaten met een 
vergunning, over het gebruik van de titel ‘advocaat’ door EU-advocaten in 
Italië

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is van oordeel dat de verplichting voor EU-advocaten zonder vergunning om hun 
beroep uit te voeren met hun oorspronkelijke beroepstitel, zoals voorzien in wetgevend 
decreet nr. 91 van 2001, houdende uitvoeringsbepalingen van Richtlijn 98/5/EG, strijdig zou 
kunnen zijn met de communautaire regelgeving en de vrije vestiging.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 1 april 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 juni 2011.

Indiener verzoekt dat de bepalingen in Italiaanse wetgeving, houdende uitvoeringsbepalingen 
van Richtlijn 98/5/EG1 (de richtlijn), worden beoordeeld op verenigbaarheid met 
communautaire wetgeving. Indiener zet met name vraagtekens bij de verenigbaarheid met 
communautaire wetgeving van de verplichting dat een advocaat die opgeleid is in een andere 
lidstaat dan Italië zijn beroep uitoefent onder de beroepstitel van zijn of haar thuislidstaat en 
niet onder de Italiaanse titel avvocato. 

                                               
1 Richtlijn 98/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 ter vergemakkelijking van de 
permanente uitoefening van het beroep van advocaat in een andere lidstaat dan die waar de beroepskwalificatie 
is verworven (PB L 77 van 14.3.1998, blz. 36).
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Artikel 4 van de richtlijn voorziet uitdrukkelijk in beroepsuitoefening onder de beroepstitel 
van het thuisland door advocaten die zich vestigen in een andere lidstaat dan de lidstaat 
waarin zij hun kwalificaties hebben verworven. Het doel hiervan is dat cliënten juist 
geïnformeerd worden en dat deze advocaten onderscheiden kunnen worden van advocaten uit 
de gastlidstaat die hun beroep uitoefenen onder de beroepstitel die daar gebruikt wordt1. 

De richtlijn biedt advocaten die onder de beroepstitel van hun thuisland werken de
mogelijkheid om aanspraak te maken op het voeren van de titel van de gastlidstaat, nadat zij 
zich gedurende een periode van ten minste drie jaar effectief en regelmatig hebben 
beziggehouden met een activiteit in de gastlidstaat op het gebied van de wetgeving van de 
lidstaat. De voorwaarden worden uiteengezet in artikel 10 van de richtlijn. 

Advocaten die onmiddellijk aanspraak willen maken op het voeren van de beroepstitel van de 
gastlidstaat kunnen een aanvraag tot erkenning van hun beroepskwalificaties indienen op 
grond van de richtlijn betreffende beroepskwalificaties2. De bevoegde instantie in de 
gastlidstaat is verplicht om de kwalificaties die zijn behaald in de thuislidstaat te onderzoeken 
en kan compensatiemaatregelen opleggen aan de aanvrager voordat hem of haar het recht 
wordt verleend om het beroep uit te oefenen op gelijke voet met advocaten die zijn opgeleid 
in de gastlidstaat.

De Commissie verwijst indiener naar haar aanvullende opmerkingen met betrekking tot 
verzoekschrift 0720/2010 voor verdere informatie over het communautaire regelgevingskader 
inzake het vrije verkeer van advocaten.

Conclusie 

Gezien het bovenstaande is de Commissie niet van mening dat het verzoekschrift een 
schending van EU-wetgeving heeft aangetoond.

                                               
1 Zie overweging 9 van de richtlijn. 
2 Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning 
van beroepskwalificaties, PB L 225 van 30.9.2005, blz. 22.


