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stabiliți în Spania

1. Rezumatul petiției

Petiționarul ridică problema avocaților care nu au cetățenie spaniolă, lucrează pe cont propriu 
și care sunt stabiliți în Spania, precum și a eventualelor discriminări în ceea ce privește taxele 
profesionale.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 20 decembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 mai 2012

Petiționarul dorește să știe care este poziția Comisiei în legătură cu un posibil caz de 
discriminare între două categorii diferite de avocați înregistrați atât în Spania, cât și în Italia, 
în scopul exercitării profesiei în Italia sub titlul profesional spaniol, în conformitate cu 
Directiva 98/5/CE. Potrivit petiționarului, avocații înregistrați în Spania por cuenta propria 
sunt obligați să plătească taxe și contribuții sociale în Spania, în timp ce avocații înregistrați 
por cuenta ajena au posibilitatea de a evita plata acestor taxe și contribuții sociale în oricare 
dintre cele două țări. Petiționarul pune sub semnul întrebării legalitatea înregistrării celei de-a 
doua categorii de avocați, sugerând că declarațiile cu privire la statutul acestora în Italia făcute 
în vederea obținerii înregistrării por cuenta ajena în Spania sunt contrare legislației italiene și, 
prin urmare, nule. 
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Articolul 6 din Directiva 98/5/EC1 prevede că avocații care se stabilesc într-un alt stat 
membru decât cel în care și-au dobândit calificările sub titlul profesional din statul membru de 
origine trebuie să respecte normele profesionale și deontologice din ambele state membre. De 
asemenea, conform articolului 13 din directivă, autoritatea competentă din statul membru 
gazdă și autoritatea competentă din statul membru de origine colaborează strâns pentru a evita 
aplicarea incorectă a dispozițiilor sale cu scopul de a eluda reglementările aplicabile în fiecare 
dintre cele două țări.

Cu toate acestea, fiecare stat membru este liber să stabilească normele profesionale și 
deontologice care ar trebui să se aplice pe teritoriul său, atât timp cât acestea nu sunt contrare 
dreptului Uniunii, în special prin crearea de bariere în calea liberei circulații a profesioniștilor. 
Este de datoria autorității competente din fiecare stat membru să asigure conformitatea cu 
legislația națională și cu normele profesionale și deontologice aplicabile. În consecință, orice 
caz de încălcare a legislației naționale sau a normelor profesionale și deontologice în oricare 
dintre cele două state membre ar trebui sesizat în conformitate cu legislația statului membru 
respectiv și comunicat autorității competente din celălalt stat membru în care este înregistrat 
profesionistul. 

Atât timp cât petiția nu ridică probleme legate de conformitatea legislației spaniole sau 
italiene cu dreptul Uniunii, Comisia nu este în măsură să facă observații suplimentare. 
Aplicarea normelor lor naționale respective este responsabilitatea autorităților spaniole și 
italiene. 

Concluzie

Este de competența autorităților spaniole și italiene să garanteze legalitatea înregistrării 
avocaților în conformitate cu propriile legi și norme naționale respective în materie de 
conduită profesională și să coopereze reciproc în cazul încălcării legilor și normelor naționale 
de conduită profesională în oricare dintre cele două state membre, pentru a evita cazuri de 
evaziune fiscală sau de eludare a principiilor etice.

                                               
1 Directiva 98/5/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 de facilitare a exercitării cu 
caracter permanent a profesiei de avocat într-un stat membru, altul decât cel în care s-a obținut calificarea, 
JO L 77, 14.3.1998, p. 36).


