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Tárgy: Giuseppe Claudio Vitale olasz állampolgár által benyújtott 0390/2010. számú 
petíció a szakmai szolgáltatásokra vonatkozó szabályozott díjak Olaszországban 
történő ismételt bevezetésének megelőzésére vonatkozó kérelméről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója ismerteti a szakmai szolgáltatások díjainak liberalizációjára vonatkozó 
szabályokat és azok közbeszerzésekre kifejtett hatását, elpanaszolva, hogy Olaszországban 
ezeket az elveket most támadás éri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. július 07. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. szeptember 2.

A petíció

A petíció benyújtója a minimális díjak Olaszországban történő újbóli bevezetésének 
lehetőségét kifogásolja, jóllehet azok ellentétesek az Európai Parlament 2006/2137 
állásfoglalásával és a közösségi joggal.  

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban
Az Európai Bíróság e kérdéssel kapcsolatos ítélkezési gyakorlatának megfelelően a minimális 
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díjak tiszteletben tartása korlátozza az EUMSz. 56. cikkét1.

Ugyanakkor a (223/2006. sz. törvénnyé átminősített) Bersani törvényrendelet 2. cikke (1) 
bekezdésének a) pontjából egyértelműen az következik, hogy hatályon kívül helyezi azokat az 
olasz törvényi és jogszabályi rendelkezéseket, amelyek a minimális díjaktól való eltérés 
tilalmát írják elő, minden ellentétes értelmű megállapodás érvénytelenségének terhe mellett.
Az olasz hatóságok egyébként megerősítették a Bizottságnak, hogy a Bersani törvényrendelet 
elfogadása óta Olaszországban semmilyen minimális díj nem írható elő az ügyfél és az 
ügyvédje közötti szerződéses kapcsolatokban.

A Bizottság tudomásul vette a petíció benyújtója által szolgáltatott információkat, amelyek 
egybeesnek a Bizottság rendelkezésére álló információkkal, miszerint Olaszországban 
jelenleg viták folynak a minimális díjak újbóli bevezetésének lehetőségéről. Jelen helyzetben 
és a Bizottság tudomása szerint úgy tűnik, hogy az olasz hatóságok mindeddig nem hoztak 
döntést a minimális díjak újbóli bevezetéséről.

Ezzel kapcsolatban a Bizottság tisztázni szeretné, hogy abban az esetben, ha a folyamatban 
lévő nemzeti vitát követően Olaszország a minimális díjak újbóli bevezetése mellett döntene, 
a 2006/123/EK2 szolgáltatási irányelv 15. cikke (7) bekezdésének megfelelően értesítenie kell 
a Bizottságot ezen intézkedés elfogadásáról, és bizonyítania kell, hogy a minimális díjak 
bevezetése olyan megkülönböztetésmentes követelményt határoz meg, amelyet közérdeken 
alapuló kényszerítő indok támaszt alá és arányban áll ezzel a céllal, azaz a cél eléréséhez nem 
létezik más, kevésbé korlátozó intézkedés.

Ami a minimális díjak Olaszországban történő tiszteletben tartásának követelményét illeti, az 
EUMSz. 258. cikke alapján jogsértési eljárás van folyamatban az Európai Bíróság előtt az 
ügyvédek minimális tiszteletdíjával kapcsolatos C-565/08. sz. ügyben.

Végezetül a Bizottság hangsúlyozni szeretné, hogy a szolgáltatási irányelv 15. cikke (2) 
bekezdése g) pontjának megfelelően, a kötelező legalacsonyabb és/vagy legmagasabb 
díjtételek rögzítésére vonatkozó követelményeket a tagállamok kölcsönösen értékelik azok 
szükségességének és arányosságának megállapítása céljából. Ez a folyamat jelenleg zajlik és 
egész 2010-ben tart. A folyamat végén az eredményekről Bizottság jelentést nyújt be a 
Tanácsnak és Európai Parlamentnek.

Következtetések

A Bizottság tudomásul vette a petíció benyújtója által előterjesztett információkat.
Ugyanakkor az olasz jogalkotás jelenlegi állapotát tekintve úgy véli, hogy a (223/2006. sz. 
törvénnyé átminősített) Bersani törvényrendelet 2. cikke (1) bekezdésének a) pontját 
figyelembe véve nem mutatható ki a közösségi jog rendelkezéseinek megsértése a rögzített és 
legalacsonyabb díjak tiszteletben tartását illetően.

Amennyiben Olaszország amellett döntene, hogy újból bevezeti a rögzített és legalacsonyabb 
díjak tiszteletben tartásának kötelezettségét, az olasz hatóságoknak értesíteniük kellene a 
                                               
1 A C-94/04. sz. Cipolla-ügyben hozott ítélet
2 HL L 376., 2006.12.27., 36-68. o.
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Bizottságot erről a követelményről, és a szolgáltatási irányelv 15. cikke (7) bekezdésének 
megfelelően bizonyítaniuk kellene annak szükségességét és arányosságát.


