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Temats: Lūgumraksts Nr. 0390/2010, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Giuseppe 
Claudio Vitale, par viņa lūgumu nepieļaut regulētas samaksas par profesionāliem 
pakalpojumiem atkārtotu ieviešanu Itālijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda uz noteikumiem par profesionālo pakalpojumu samaksas 
liberalizāciju un tās ietekmi uz valsts iepirkumu un pauž nožēlu, ka Itālijā šie principi tiek 
kritizēti.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 7. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 2. septembrī

„Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par iespējamu minimālo tarifu atkārtotu ieviešanu Itālijā, 
neskatoties uz to, ka tie ir pretrunā ar Eiropas Parlamenta Rezolūciju 2006/2137(INI) un 
Kopienas tiesību aktiem.

Komisijas novērojumi saistībā ar lūgumrakstu
Saskaņā ar Tiesas judikatūru par šo tematu minimālo tarifu ievērošana ir LESD1 56. panta 
ierobežojums.
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Tomēr no Bersani dekrēta-likuma (Nr. 223/2006, kas pārveidots par likumu) 2. panta 
1. punkta a) apakšpunkta skaidri izriet, ka tas atceļ Itālijas normatīvos aktus, kuri paredz 
aizliegumu neievērot minimālos tarifus, pretējā gadījumā visas vienošanās, kas ar to ir 
pretrunā, pasludinot par spēkā neesošām. Turklāt Itālijas varas iestādes Komisijai apstiprināja, 
ka kopš Bersani dekrēta-likuma pieņemšanas Itālijā vairs nevar uzlikt nevienu minimālo tarifu 
saistībā ar jebkādām līgumattiecībām starp klientu un viņa advokātu.

Komisija ņēma vērā lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, kas papildina Komisijas 
rīcībā esošo informāciju, saskaņā ar kuru šobrīd Itālijā notiek debates par to, vai atkārtoti 
ieviest minimālos tarifus. Šajā posmā un saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju, šķiet, 
ka šobrīd Itālijas varas iestādes nav pieņēmušas nevienu lēmumu par minimālo tarifu 
atkārtotu ieviešanu.

Šajā sakarā Komisija vēlas precizēt, ka, ja pēc valstī notiekošajām debatēm Itālija nolemtu 
atkārtoti ieviest minimālos tarifus, saskaņā ar Pakalpojumu direktīvas 2006/123/EK1 15. panta 
7. punktu tai būtu jāziņo Komisijai par šo pasākumu un jāpierāda, ka minimālo tarifu 
ieviešana ir nediskriminējoša prasība, ko pamato ar sevišķi svarīgu iemeslu saistībā ar 
sabiedrības interesēm un kas ir samērīga ar šo mērķi, tas ir, ka nepastāv mazāk ierobežojoši 
pasākumi šī mērķa sasniegšanai.

Attiecībā uz prasību Itālijā ievērot minimālos tarifus šobrīd Eiropas Savienības Tiesā, 
pamatojoties uz LESD 258. pantu, notiek pienākumu neizpildes procedūra lietā C-565/08 par 
maksimālajiem tarifiem advokātu darbībām.

Visbeidzot, Komisija vēlas uzsvērt, ka saskaņā ar Pakalpojumu direktīvas 15. panta 2. punkta 
g) apakšpunktu prasībām ar mērķi noteikt fiksētus minimālos un/vai maksimālos tarifus jāveic 
savstarpējs novērtējums dalībvalstu starpā, lai novērtētu to nepieciešamību un samērīgumu.
Šobrīd notiek šis process, un tas turpināsies visu 2010. gadu. Tā beigās Komisija Padomei un 
Parlamentam iesniegs ziņojumu par tā rezultātiem.

Secinājumi

Komisija pienācīgi ņēma vērā lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju. Tomēr tā uzskata, 
ka, ņemot vērā Bersani dekrēta-likuma 2. panta 1. punkta a) apakšpunktu, šobrīd spēkā 
esošajos Itālijas tiesību aktos nevar pierādīt nekādus Kopienas tiesību aktu noteikumu 
pārkāpumus attiecībā uz fiksēto un minimālo tarifu ievērošanu.

Ja Itālija nolemtu atkārtoti ieviest pienākumu ievērot fiksētos un minimālos tarifus, Itālijas 
varas iestādēm būtu Komisijai jāpaziņo par šo prasību un jāpierāda tās nepieciešamība un 
samērīgums saskaņā ar Pakalpojumu direktīvas 15. panta 7. punktu.”
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