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Suġġett: Petizzjoni 0390/2010, imressqa minn Giuseppe Claudio Vitale, ta’ 
nazzjonalità Taljana, dwar it-talba tiegħu għall-projbizzjoni tal-
introduzzjoni mill-ġdid ta’ ħlas regolat għas-servizzi professjonali fl-Italja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jitkellem dwar ir-regoli tal-liberalizzazzjoni tal-ħlas għas-servizzi professjonali 
u l-impatt ta’ dan fuq l-akkwist pubbliku, u jilmenta dwar il-fatt li fl-Italja dawn il-prinċipji 
jinsabu taħt attakk.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-7 ta’ Lulju 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-2 ta’ Settembru 2010.

Il-petizzjoni

Il-petizzjonant jikkundanna l-possibilità tal-introduzzjoni mill-ġdid ta’ tariffi minimi fl-Italja 
filwaqt li dawn imorru kontra r-Riżoluzzjoni 2006/2137 tal-Parlament Ewropew u kontra l-
liġi Komunitarja.  

Osservazzjonijiet tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni 
Skont il-ġurisprudenza tal-Qorti dwar dan is-suġġett, ir-rispett tat-tariffi minimi jikkostitwixxi 
restrizzjoni għall-Artikolu 56 tat-TFUE1. 

                                               
1 Sentenza Cipolla, C-94/04
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Madankollu, jirriżulta b’mod ċar mill-Artikolu 2(1)(a) tad-Digriet-Liġi Bersani (223/2006, kif 
mibdul f’liġi) li huwa jħassar id-dispożizzjonijiet leġiżlattivi u regolamentari Taljani li 
jipprevedu l-projbizzjoni li ssir deroga għat-tariffi minimi taħt piena ta’ nullità  ta’ kwalunkwe 
ftehima kuntrarja. Barra minn hekk, l-awtoritajiet Taljani kkonfermaw lill-Kummissjoni li l-
ebda tariffa minima ma setgħet tibqa’ tiġi imposta fl-Italja wara l-adozzjoni tad-Digriet-Liġi 
Bersani għal kwalunkwe relazzjoni kuntrattwali bejn klijent u l-avukat tiegħu.

Il-Kummissjoni ħadet nota tal-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant, informazzjoni li 
tiżdied mal-informazzjoni li l-Kummissjoni għandha għad-dispożizzjoni tagħha u li tgħid li 
bħalissa għaddejjin id-dibattiti fl-Italja dwar il-possibilità tal-introduzzjoni mill-ġdid tat-tariffi 
minimi jew le. F’dan l-istadju u sa fejn taf il-Kummissjoni, sa issa jidher li ma ttieħdet l-ebda 
deċiżjoni mill-awtoritajiet Taljani fir-rigward tal-introduzzjoni mill-ġdid tat-tariffi minimi.

F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni tixtieq tippreċiża li jekk fi tmiem id-dibattitu nazzjonali li 
għaddej, l-Italja tiddeċiedi li tintroduċi mill-ġdid it-tariffi minimi, f’dak il-każ tkun ir-
responsabilità tagħha, skont l-Artikolu 15(7) tad-Direttiva “servizzi” 2006/123/KE1 li 
tinnotifika lill-Kummissjoni dwar l-adozzjoni ta’ din il-miżura u li turi li l-introduzzjoni tat-
tariffi minimi tikkostitwixxi rekwiżit mhux diskriminatorju, iġġustifikat minn raġuni urġenti 
ta’ interess ġenerali u proporzjonata fir-rigward ta’ dan l-objettiv, jiġifieri li ma jeżistux mezzi 
inqas restrittivi biex dan jintlaħaq.

Fir-rigward tar-rekwiżit tar-rispett tat-tariffi massimi fl-Italja, attwalment hemm proċedura ta’ 
ksur pendenti, fuq il-bażi tal-Artikolu 258 tat-TFUE, quddiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja 
fil-kawża C-565/08 għat-tariffi massimi tal-avukati. 

Fl-aħħar nett, il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza li, skont l-Artikolu 15(2)(g) tad-Direttiva 
“servizzi”, ir-rekwiżiti li għandhom l-għan li jimponu tariffi obbligatorji minimi u/jew 
massimi huma soġġetti għal proċess ta’ evalwazzjoni reċiproka bejn l-Istati Membri biex jiġu 
evalwati l-ħtieġa u l-proporzjonalità tagħhom. Dan il-proċess għaddej attwalment u se jiżvolġi 
matul is-sena 2010 kollha. Meta jintemm, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-
Kunsill u lill-Parlament dwar ir-riżultati tiegħu. 

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni ħadet nota kif xieraq tal-informazzjoni ppreżentata mill-petizzjonant. 
Madankollu, fl-istat attwali tal-leġiżlazzjoni Taljana, hija tqis li fil-kunsiderazzjoni tal-
Artikolu 2(1)(a) tad-Digriet-Liġi Bersani, ma jista’ jintwera l-ebda ksur tal-liġi Komunitarja 
fir-rigward tar-rispett tat-tariffi fissi u minimi. 

Jekk l-Italja tiddeċiedi li tintroduċi mill-ġdid l-obbligu li jiġu rispettati t-tariffi fissi u minimi, 
tkun ir-responsabilità tal-awtoritajiet Taljani li jinnotifikaw lill-Kummissjoni b’dan ir-rekwiżit 
u li juru l-ħtieġa u l-proporzjonalità tiegħu f’konformità mal-Artikolu 15(7) tad-Direttiva 
“Servizzi”. 

                                               
1 ĠU L 376 tas-27.12.2006, p. 36–68


