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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0390/2010 dėl prašymo užtikrinti, kad Italijoje nebūtų dar kartą 
įvesti įstatymiškai reguliuojami laisvųjų profesijų atstovų užmokesčiai, kurią 
pateikė Italijos pilietis Giuseppe Claudio Vitale

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas paaiškina laisvųjų profesijų atstovų užmokesčio liberalizavimo taisykles ir 
jų poveikį viešiesiems pirkimams. Jis skundžiasi, kad Italijoje šie principai kritikuojami.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. liepos 7 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. rugsėjo 2 d.

„Peticija

Peticijos pateikėjas informuoja apie galimybę vėl įvesti minimalius tarifus Italijoje, nors tai 
prieštarautų Europos Parlamento rezoliucijai 2006/2137 ir Bendrijos teisei.  

Komisijos pastabos dėl peticijos
Pagal Teisingumo Teismo praktiką laikantis minimalių tarifų ribojamas SESV 56 straipsnio 
taikymas1.

Tačiau įstatymo galią turinčio Bersani dekreto (Nr. 223/2006) 2 straipsnio 1 dalies a punkte 

                                               
1 Sprendimas Cipolla, C-91/04.
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aiškiai nustatyta, kad dekretu panaikinamos Italijos teisės aktų nuostatos, kuriomis 
draudžiama nukrypti nuo minimalių tarifų, ir kad bet kokia tokio pobūdžio sutartis yra 
niekinė. Be to, Italijos valdžios institucijos patvirtino Komisijai, kad po Bersani dekreto 
priėmimo Italijoje nebus įvedamas minimalus sutartinių kliento ir advokato santykių tarifas.

Komisija atsižvelgė į peticijos pateikėjo pateiktą informaciją, kuri pridedama prie jau turimos 
informacijos, pagal kurią Italijoje šiuo metu vyksta diskusijos, skirtos nuspręsti, ar bus 
įvedamas minimalus tarifas. Komisijos žiniomis, Italijos valdžios institucijos kol kas 
nepriėmė sprendimo dėl minimalaus tarifo įvedimo.

Šiuo klausimu Komisija norėtų patikslinti, kad jei pasibaigus nacionalinėms diskusijoms 
Italija nuspręs vėl įvesti minimalius tarifus, ji privalės pagal Paslaugų direktyvos 
2006/123/EB1 15 straipsnio 7 dalį pranešti Komisijai apie šios priemonės priėmimą ir įrodyti, 
kad minimalių tarifų įvedimas yra nediskriminacinis reikalavimas, įvedamas dėl būtinų 
bendrojo intereso priežasčių ir proporcingai atitinka tikslą, t. y. šiam tikslui pasiekti nėra ne 
tokių griežtų priemonių.

Dėl minimalių tarifų laikymosi Italijoje įsipareigojimų nevykdymo procedūra pagal  SESV 
258 straipsnį šiuo metu nagrinėjama Europos Teisingumo Teismo byloje C-565/08 dėl 
minimalių advokatų tarifų.

Galiausiai Komisija norėtų pabrėžti, kad pagal Paslaugų direktyvos 15 straipsnio 2 dalies 
g punktą reikalavimai, kuriais nustatomi minimalūs arba maksimalūs tarifai, yra valstybių 
narių abipusio vertinimo dalis siekiant nustatyti jų reikalingumą ir proporcingumą. Šis 
procesas šiuo metu vyksta ir tęsis 2010 m. Jam pasibaigus Komisija Tarybai ir Parlamentui 
pristatys ataskaitą apie pasiektus rezultatus.

Išvados

Komisija atsižvelgė į peticijos pateikėjo pateiktą informaciją. Tačiau pagal šiuo metu 
galiojančius Italijos teisės aktus Komisija mano, kad atsižvelgiant į Bersani dekreto 
2 straipsnio 1 dalies a punktą nėra jokių Bendrijos teisės, susijusios su fiksuotų ir minimalių 
tarifų laikymusi, pažeidimų.

Jei Italija nuspręstų vėl įvesti privalomus fiksuotus ir minimalius tarifus, Italijos valdžios 
institucijos turėtų apie šį reikalavimą pranešti Komisijai ir įrodyti tokio reikalavimo būtinumą 
ir jo suderinamumą su Paslaugų direktyvos 15 straipsnio 7 dalimi.“

                                               
1 OL L 376, 2006 12 27, p. 36-68.


