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Θέμα: Αναφορά 0390/2010, του Giuseppe Claudio Vitale, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με το αίτημά του για τη μη επαναφορά των ρυθμιζόμενων τελών επί 
των επαγγελματικών υπηρεσιών στην Ιταλία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εξηγεί τους κανόνες σχετικά με την ελευθέρωση των τελών επί των 
επαγγελματικών υπηρεσιών και τον αντίκτυπό τους στις δημόσιες συμβάσεις, 
διαμαρτυρόμενος για το γεγονός ότι στην Ιταλία οι συγκεκριμένες αρχές αποτελούν 
αντικείμενο παραβιάσεων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 7 Ιουλίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 2 Σεπτεμβρίου 2010.

Η αναφορά

Ο αναφέρων καταγγέλλει το ενδεχόμενο επαναφοράς των ελάχιστων αμοιβών στην Ιταλία, 
παρότι τούτο αντιβαίνει στο ψήφισμα 2006/2137 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στο 
κοινοτικό δίκαιο. 
Παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά 
Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου επί του εν λόγω θέματος, η τήρηση ελάχιστων 
αμοιβών συνιστά περιορισμό του άρθρου 56 της ΣΛΕΕ1. 

                                               
1 Απόφαση Cipolla, υπόθεση C-94/04.
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Μολαταύτα, από το άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο α), του νομοθετικού διατάγματος 
Bersani (αριθ. 223/2006, το οποίο κατέστη νόμος) προκύπτει σαφώς ότι καταργούνται οι 
ιταλικές νομοθετικές και ρυθμιστικές διατάξεις που προβλέπουν την απαγόρευση της 
παρέκκλισης από τις ελάχιστες αμοιβές, επί ποινή ακυρότητας κάθε σύμβασης περί του 
αντιθέτου. Εξάλλου, οι ιταλικές αρχές διαβεβαίωσαν την Επιτροπή ότι, μετά την έγκριση του 
νομοθετικού διατάγματος Bersani, δεν είναι πλέον δυνατή η επιβολή ελάχιστων αμοιβών 
στην Ιταλία σε καμία συμβατική σχέση μεταξύ δικηγόρου και πελάτη του.

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη τις πληροφορίες που προσκόμισε ο αναφέρων, οι οποίες 
επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες που έχει η Επιτροπή στη διάθεσή της σχετικά με τις εν 
εξελίξει διαβουλεύσεις στην Ιταλία για την ενδεχόμενη επαναφορά ή μη των ελάχιστων 
αμοιβών. Σε αυτό το στάδιο, και εξ όσων γνωρίζει η Επιτροπή, δεν φαίνεται να έχει ληφθεί 
προς το παρόν καμία απόφαση από τις ιταλικές αρχές όσον αφορά την επαναφορά των 
ελάχιστων αμοιβών.

Εν προκειμένω, η Επιτροπή θα επιθυμούσε να διευκρινίσει ότι σε περίπτωση που ληφθεί –
μετά το πέρας των εν εξελίξει εθνικών διαβουλεύσεων– απόφαση υπέρ της επαναφοράς των 
ελάχιστων αμοιβών, εναπόκειται στην Ιταλία, σύμφωνα με το άρθρο 15, παράγραφος 7, της 
οδηγίας 2006/123/ΕΚ1 για τις υπηρεσίες, να κοινοποιήσει στην Επιτροπή την έγκριση του εν 
λόγω μέτρου και να αποδείξει ότι η επιβολή ελάχιστων αμοιβών συνιστά απαίτηση που δεν 
δημιουργεί διακρίσεις, δικαιολογείται αντικειμενικά από επιτακτικό λόγο δημόσιου 
συμφέροντος και είναι ανάλογη του εν λόγω στόχου, δεν υπάρχουν, δηλαδή, λιγότερο 
περιοριστικά μέσα για την επίτευξή του.

Τέλος, η Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 15, παράγραφος 2, 
στοιχείο ζ), της οδηγίας για τις υπηρεσίες, οι απαιτήσεις που αποσκοπούν στην επιβολή 
υποχρεωτικών ελάχιστων ή/και ανώτερων τιμών αποτελούν αντικείμενο διαδικασίας 
αμοιβαίας αξιολόγησης μεταξύ των κρατών μελών, προκειμένου να αξιολογηθεί η 
αναγκαιότητα και η αναλογικότητά τους. Η εν λόγω διαδικασία βρίσκεται επί του παρόντος
σε εξέλιξη και η διεξαγωγή της θα συνεχισθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2010. Μετά 
την ολοκλήρωσή της, η Επιτροπή θα υποβάλει στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο έκθεση 
σχετικά με τα αποτελέσματά της. 

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή έλαβε δεόντως υπόψη τις πληροφορίες που προσκόμισε ο αναφέρων. Ωστόσο, 
δυνάμει της ισχύουσας ιταλικής νομοθεσίας, θεωρεί ότι, λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 2, 
παράγραφος 1, στοιχείο α), του νομοθετικού διατάγματος Bersani, δεν είναι δυνατόν να 
στοιχειοθετηθεί παραβίαση των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου σχετικά με την τήρηση 
των σταθερών και κατώτατων αμοιβών. 

Σε περίπτωση που η Ιταλία αποφασίσει να επαναφέρει την υποχρεωτική τήρηση των 
σταθερών και κατώτατων αμοιβών, εναπόκειται στις ιταλικές αρχές να κοινοποιήσουν στην 
Επιτροπή την εν λόγω απαίτηση και να αποδείξουν την αναγκαιότητα και την αναλογικότητά 
της σύμφωνα με το άρθρο 15, παράγραφος 7, της οδηγίας για τις υπηρεσίες. 
                                               
1 ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 36 έως 68.
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