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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1580/2010, którą złożył Graziano Benedetto (Włochy) w imieniu 
Włoskiego Stowarzyszenia Adwokatów Prowadzących Działalność 
we Włoszech w sprawie stosowania we Włoszech tytułu „avvocato” przez 
adwokatów z Unii Europejskiej

1. Streszczenie petycji

Składający petycję uważa za sprzeczny z prawem Unii i swobodą przedsiębiorczości 
obowiązek przewidziany w dekrecie legislacyjnym nr 91 z 2001 r. wdrażającym dyrektywę 
98/5/WE, dotyczący wykonywania zawodu z zastosowaniem tytułu zawodowego państwa 
pochodzenia przez adwokatów z Unii niespełniających określonych wymogów.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 1 kwietnia 2011 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 czerwca 2011 r.

Składający petycję zwraca się o dokonanie oceny, czy włoskie przepisy wdrażające 
dyrektywę 98/5/WE1(dyrektywę) są zgodne z prawem Unii. Składający petycję 
w szczególności kwestionuje zgodność z prawem UE wymogu, zgodnie z którym prawnik 
wykwalifikowany w państwie członkowskim innym niż Włochy wykonuje swój zawód, 
wykorzystując tytuł zawodowy uzyskany w swoim państwie członkowskim pochodzenia, 
nie zaś włoski tytuł avvocato.

                                               
1Dyrektywa 98/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. mająca na celu ułatwienie 
stałego wykonywania zawodu prawnika w państwie członkowskim innym niż państwo uzyskania kwalifikacji 
zawodowych, Dz.U. L 77 z 14.3.1998, s. 36.
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W art. 4 dyrektywy wyraźnie przewiduje się, że prawnicy wykonujący zawód w państwie 
członkowskim innym niż to, w którym uzyskali kwalifikacje, posługują się tytułem 
zawodowym uzyskanym w kraju pochodzenia. Ma to zapewnić klientom dobre informacje 
oraz pozwolić na rozróżnienie między takimi prawnikami i prawnikami z przyjmującego 
państwa członkowskiego, którzy wykonują zawód, posługując się tytułem zawodowym 
uzyskanym w tym państwie1.

W przypadku prawników, którzy wykonując swój zawód posługują się tytułem zawodowym 
uzyskanym w kraju pochodzenia, w przedmiotowej dyrektywie przewiduje się możliwość 
uzyskania praw do używania tytułu stosowanego w przyjmującym państwie członkowskim 
po udowodnieniu co najmniej trzyletniej efektywnej i regularnej działalności w przyjmującym 
państwie członkowskim w zakresie prawa tego państwa. Warunki te określone są w art. 10 
przedmiotowej dyrektywy.

Prawnicy, którzy pragną od razu uzyskać prawo do tytułu zawodowego używanego 
w przyjmującym państwie członkowskim, mogą wystąpić z wnioskiem o uznanie 
ich kwalifikacji zawodowych na mocy dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji 
zawodowych2. Właściwy organ w przyjmującym państwie członkowskim będzie miał 
obowiązek zbadać kwalifikacje uzyskane w państwie członkowskim pochodzenia i może 
zastosować wobec wnioskodawcy środki wyrównawcze, zanim udzieli mu prawa 
do wykonywania zawodu na równych warunkach z prawnikami wykwalifikowanymi 
w przyjmującym państwie członkowskim.

Komisja pragnie też odesłać składającego petycję do swoich uwag dodatkowych dotyczących 
petycji 0720/2010 po dalsze informacje na temat unijnych ram prawnych w sprawie 
swobodnego przepływu prawników.

Wniosek 

W świetle powyższego Komisja stwierdza, że w przedmiotowej petycji nie wykazano 
naruszenia prawa UE.

                                               
1Zobacz punkt 9 preambuły przedmiotowej dyrektywy. 
2Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych, Dz.U. L 225 z 30.9.2005, s. 22.


