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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1000/2011, внесена от G. B., с италианско гражданство, относно 
адвокатите, установени в Испания

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията повдига въпроса за самонаетите адвокати (Abogados), които 
не са испански граждани, но са се установили в Италия, както и въпроса за евентуална 
дискриминация във връзка с професионалните такси.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 20 декември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 май 2012 г.

Вносителят на петицията иска да знае становището на Комисията относно възможен 
случай на дискриминация между две различни категории адвокати, осъществяващи 
дейност в Испания и Италия за целите на упражняването на професията в Италия 
съгласно испанското професионално звание, в съответствие с Директива 98/5/EО. 
Според вносителя на петицията адвокатите, регистрирани в Испания por cuenta propria 
са задължени да плащат данъци и социални такси в Испания, при което регистрираните 
por cuenta ajena  могат да избягват плащането на данъци и социални такси във всяка 
държава. Вносителят на петицията поставя под въпрос законността на регистрацията на 
втората категория адвокати, като твърди, че декларациите, отнасящи се до техния 
статут в Италия, извършени за получаването на регистрация por cuenta ajena в Испания, 
са в противоречие с италианското право и поради това – недействителни. 
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Член 6 от Директива 98/5/ЕО1предвижда, че адвокатите, които бъдат установени в 
държава членка, различна от тази, в която са придобили своите квалификации по 
професионалното звание на своята държава членка, трябва да спазват правилата за 
професионално поведение и на двете държави членки. В член 13 директивата изисква 
също така компетентният орган в приемащата държава членка и компетентният орган в 
собствената държава членка да си сътрудничат тясно, за да предотвратят злоупотребата 
с разпоредбите за целите на заобикалянето на правилата, приложими в една от двете 
държави.

Въпреки това всяка държава членка е свободна да установява правилата за 
професионално поведение, които следва да бъдат прилагани на собствената й 
територия, доколкото те не са в противоречие с правото на Съюза, по-специално като 
създават печки пред свободното движение на професионалистите. Компетентният 
орган на всяка държава членка е този, който гарантира спазване на националното право 
и приложимите правила за професионално поведение. Следователно какъвто и да било 
случай на нарушение на националното право или на правилата за професионално 
поведение в една от двете държави членки следва да бъде разглеждан в съответствие с 
правото на тази държава членка, както и съобщен на компетентния орган на другата 
държава членка, където е регистриран съответният професионалист.

Доколкото петицията не повдига въпроси относно съответствието на испанското или 
италианското законодателство с правото на Съюза, Комисията не е в позиция да 
коментира повече. Привеждането в изпълнение на техните съответни национални 
правила е отговорност на испанските и италианските органи.

Заключение

Испанските и италианските органи са тези, които са отговорни за гарантиране на 
законността на регистрацията на адвокатите в съответствие със съответните им 
национални закони и правила за професионално поведение и за осъществяване на 
сътрудничество помежду им в случай на нарушение на националното право или 
правилата за професионално поведение в една от двете държави членки, за да бъдат 
избегнати случаи на укриване на данъци или избягване на етични правила.

                                               
1 Директива 98/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 година относно 

улесняване на постоянното упражняване на адвокатската професия в държава-членка, различна от 
държавата, в която е придобита квалификацията, (OВ L 77 от 14.3.1998 г., стр. 36).


