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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0390/2010 af Giuseppe Claudio Vitale, italiensk statsborger, om hans 
anmodning om at forhindre, at der igen indføres regulerede honorarer for 
tjenesteydelser inden for de liberale erhverv i Italien

1. Sammendrag

Andrageren redegør for reglerne om liberaliseringen af gebyrerne inden for de liberale 
erhverv og betydningen heraf for offentlige indkøb, idet han beklager, at disse principper i 
dag trues.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 7. juli 2010). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 2. september 2010.

Andragendet

Andrageren anfægter en eventuel genindførelse af minimumspriser i Italien, da sådanne 
strider mod Europa-Parlamentets beslutning 2006/2137 og fællesskabsretten.  
Kommissionens bemærkninger 
Ifølge Domstolens retspraksis på dette område udgør overholdelsen af minimumspriser en 
indskrænkning af bestemmelserne i EUF-traktatens artikel 561. 

Det fremgår imidlertid klart af artikel 2, stk. 1, litra a), i Bersanilovdekretet (223/2006, som 
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omsat til lov), at de italienske lovbestemmelser og administrativt fastsatte forskrifter om 
forbud mod at afvige fra minimumspriserne, idet en aftales eller vil kunne erklæres ugyldig, 
ophæves. De italienske myndigheder har i øvrigt bekræftet over for Kommissionen, at der 
efter vedtagelsen af Bersanilovdekretet ikke kan pålægges nogen minimumspriser i Italien i 
alle kontraktforhold mellem en klient og dennes advokat.

Kommissionen har noteret sig andragerens oplysninger, der svarer til de oplysninger, som 
Kommissionen råder over, og ifølge hvilke der i øjeblikket foregår en debat i Italien om, 
hvorvidt man skal genindføre minimumspriser. På dette stade og så vidt Kommissionen er 
underrettet, ser det ikke ud til, at de italienske myndigheder på nuværende tidspunkt har 
truffet en afgørelse om genindførelse af minimumspriser.

I den forbindelse vil Kommissionen gerne præcisere, at såfremt Italien som udgang på den 
igangværende debat beslutter at genindføre minimumspriser, påhviler det i henhold til artikel 
15, stk. 7, i "tjenesteydelsesdirektivet" 2006/123/EF1 Italien at give Kommissionen 
meddelelse om vedtagelsen af en sådan foranstaltning og at dokumentere, at indførelsen af 
minimumspriser udgør et ikkediskriminerende krav, begrundet i et tvingende alment hensyn 
og proportionelt afpasset efter målet, dvs. at der ikke findes mindre indgribende midler til at 
nå dette.

Med hensyn til kravet om at overholde maksimumspriser i Italien verserer der i øjeblikket en 
traktatbrudsprocedure på basis af EUF-traktatens artikel 258 ved Domstolen i sag C-565/08 
om maksimumspriser for advokatvirksomhed. 

Endelig ønsker Kommissionen at understrege, at i henhold til "tjenesteydelsesdirektivets" 
artikel 15, stk. 2, litra g), er de krav, som betinger indførelsen af obligatoriske minimums-
og/eller maksimumspriser, undergivet en gensidig evaluering blandt medlemsstaterne med 
henblik på at vurdere, hvorvidt kravene er nødvendige og proportionelle. En sådan evaluering 
er allerede iværksat og vil løbe over hele år 2010. Når evalueringen er tilendebragt, vil 
Kommissionen forelægge Rådet og Parlamentet en rapport om resultatet. 

Konklusioner

Kommissionen har taget behørigt notat af andragerens oplysninger. Den er imidlertid af den 
opfattelse, at der på baggrund af italiensk lovgivnings nugældende bestemmelser og i 
betragtning af Bersanilovdekretets artikel 2, stk. 1, litra a), ikke kan konstateres nogen 
overtrædelse af fællesskabsretten, hvad angår overholdelsen af faste priser og 
minimumspriser. 

Skulle Italien beslutte at genindføre forpligtelsen til at overholde faste priser og 
minimumspriser, påhviler det de italienske myndigheder at give Kommissionen meddelelse 
om dette krav og at dokumentere, at dette er nødvendigt og proportionelt, jf. 
"tjenesteydelsesdirektivets" artikel 15, stk. 7. 
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