
CM\876891NL.doc PE472.163v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

6.9.2011

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0298/2011, ingediend door Graziano Benedetto (Italiaanse 
nationaliteit), over belemmeringen van het vrije verkeer van advocaten in 
Italië

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat de plicht voor Europese advocaten om hun beroepstitel te voeren in de taal 
van herkomst, krachtens de Italiaanse Wet nr. 31 van 9 februari 1982, een inbreuk vormt op 
het vrije verkeer van advocaten.

De verplichting om te werken in samenwerking en in overleg met een advocaat uit het 
ontvangende land zou ook een belemmering vormen voor het vrije verkeer van Europese 
advocaten.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 juni 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 september 2011

De kwestie van de beroepstitels is door de Commissie behandeld in haar commentaar met 
betrekking tot Verzoekschrift 1580/2010. 

Met betrekking tot de verplichting om samen te werken met een advocaat uit het ontvangende 
land, lijken de bepalingen in de Italiaanse wet in lijn te zijn met Richtlijn 77/249/EEG en 
Richtlijn 98/5/EG.
In artikel 5 van Richtlijn 77/249/EEG staat het volgende:
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Voor het uitoefenen van werkzaamheden betreffende de vertegenwoordiging en de 
verdediging van een cliënt in rechte, kan een lidstaat een advocaat, als bedoeld in 
artikel  1, d verplichting opleggen:
- overeenkomstig de plaatselijke voorschriften of gebruiken in de lidstaat van ontvangst 
te worden voorgesteld aan de president van het gerecht en in voorkomend geval aan de 
bevoegde deken;
- samen te werken met een advocaat die bij het betrokken gerecht praktijk uitoefent en 
die in voorkomend geval verantwoordelijk is tegenover dat gerecht of met een “avoué” 
of "procuratore" die bij dat gerecht praktijk uitoefent.

In artikel 5, lid 3 van Richtlijn 98/5/EG staat het volgende:

Voor de uitoefening van werkzaamheden die met de vertegenwoordiging en de 
verdediging van een cliënt in rechte verband houden, kan een lidstaat van ontvangst, 
voorzover het recht van deze lidstaat deze werkzaamheden voorbehoudt aan onder de 
beroepstitel van de lidstaat 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 voorkomend 
geval tegenover die rechterlijke instantie verantwoordelijk is of samen te werken met 
een bij die rechterlijke instantie optredende “avoué”.

De Commissie is voornemens een evaluatie uit te voeren van het wetgevingskader voor de 
mobiliteit van advocaten op de interne markt. Een van de doelstellingen van deze taak is om 
te beoordelen of bepaalde bepalingen in de twee richtlijnen, waaronder de verplichting om 
met een lokale advocaat samen te werken, nog steeds relevant zijn. De resultaten van deze 
evaluatie zullen eind 2012 beschikbaar zijn.

Indiener verwijst naar “een campagne in Italië tegen intracommunautaire advocaten die hun 
kwalificaties buiten Italië hebben verworven”. De Commissie is zich bewust van bepaalde 
praktijken van de bevoegde Italiaanse autoriteiten die in strijd met de EU-wetgeving lijken, en 
dan met name met artikel 3 van Richtlijn 98/5/EG. In dit verband neemt de Commissie 
stappen om zeker te stellen dat alle bevoegde Italiaanse autoriteiten zich aan de richtlijn 
houden. Dit heeft echter geen invloed op het recht van Italië de regels toe te passen die wel 
met de EU-wetgeving verenigbaar zijn, zoals de regels over het gebruik van de beroepstitel of 
de verplichting samen te werken met een lokale advocaat.

Conclusie

Gezien het bovenstaande is de Commissie niet van mening dat er in het verzoekschrift een 
inbreuk op de EU-wetgeving wordt blootgelegd.


