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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

2.9.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0390/2010, внесена от Giuseppe Claudio Vitale, с италианско 
гражданство, относно неговата молба за предотвратяване на 
повторното въвеждане на регламентирани такси за професионални 
услуги

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията обяснява правилата, които се отнасят се до либерализацията 
на таксите за професионални услуги и въздействието им върху обществените поръчки,
като се оплаква, че тези принципи са подложени на атака в Италия.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 7 юли 2010 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор от Комисията, получен на 2 септември 2010 г.

Петицията

Вносителят се оплаква от възможността за повторно въвеждане на минимални тарифи в 
Италия, въпреки че това противоречи на Резолюция 2006/2137 на Европейския 
парламент и на правото на Общността.
Забележки на Комисията относно петицията
Съгласно съдебната практика на Съда по този въпрос, спазването на минималните 
тарифи представлява ограничение на член 56 от ДФЕС1.
                                               
1 Решение Cipolla, C-94/04.
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Въпреки това обаче от член 2, параграф 1, буква а) от декрет-закон Bersani (223/2006, 
във вида, в който е преобразуван в закон) ясно следва, че се отменят италианските 
законови и подзаконови разпоредби, които предвиждат забрана за дерогация от 
минималните тарифи, като в противен случай всичко друго договорено е невалидно.
Освен това италианските органи потвърдиха пред Комисията, че от приемането на 
декрет-закон Bersani в Италия вече не може да бъде налагана минимална такса за 
договорни отношения между клиент и неговия адвокат.

Комисията раз г л е д а  предоставената от вносителя информация, близка до 
информацията, с която Комисията разполага, съгласно която в Италия понастоящем се 
провеждат разисквания относно това дали е уместно или не повторното въвеждане на 
минимални тарифи. На този етап и доколкото Комисията е запозната, за момента 
италианските органи не изглежда да са взели някакво решение по отношение на 
повторното въвеждане на минимални тарифи.

По този повод Комисията би желала да уточни, че ако в резултат на текущото 
национално разискване Италия реши да въведе минимални тарифи, в този случай тя ще 
трябва, съгласно член 15, параграф 7 от Директивата за услугите 2006/123/ЕО1, да 
нотифицира Комисията относно приемането на тази мярка и да докаже, че въвеждането 
на минимални тарифи представлява недискриминационно изискване, обосновано от 
наложителна причина, свързана с обществения интерес и пропорционално изискване по 
отношение на тази цел, т.е. не съществуват по-малко ограничителни средства за 
постигането й.

По отношение на изискването за спазване на минималните тарифи в Италия, 
понастоящем в Съда на Европейските общности се разглежда процедура за 
неизпълнение въз основа на член 258 от ДФЕС по Дело C-565/08 във връзка с 
минималните тарифи на адвокатите. 

Накрая, Комисията би желала да подчертае, че съгласно член 15, параграф 2, буква ж) 
от Директивата за услугите, изискванията, целящи да наложат фиксирани минимални 
и/или максимални тарифи, са предмет на процес на взаимна оценка между държавите-
членки за целите на оценката на тяхната необходимост и пропорционалност. 
Понастоящем този процес тече и ще продължи през 2010 г. При приключването му, 
Комисията ще представи доклад до Съвета и Парламента относно резултатите от него. 

Заключения

Комисията разгледа надлежно представената от вносителя на петицията информация. 
Въпреки това, при настоящото положение на италианското законодателство, тя счита, 
че предвид член 2, параграф 1, буква а) от декрет-закон Bersani, не може да се установи 
никакво нарушение на разпоредбите на правото на Общността по отношение на 
спазването на фиксираните и минимални тарифи. 

Ако Италия реши да въведе отново задължението за спазване на фиксирани и 
минимални тарифи, италианските органи ще трябва да нотифицират това изискване до 

                                               
1 ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 36–68.
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Комисията и да докажат неговата необходимост и пропорционалност съгласно член 15, 
параграф 7 от Директивата за услугите. 


