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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0390/2010, ingediend door Giuseppe Claudio Vitale (Italiaanse 
nationaliteit), over zijn verzoek te voorkomen dat er in Italië weer gereguleerde 
tarieven voor professionele diensten worden ingevoerd

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener zet de regels uiteen met betrekking tot het vrijgeven van de tarieven voor 
professionele diensten en het effect hiervan op overheidsopdrachten. Hij betreurt het dat deze 
principes in Italië onder vuur liggen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 7 juli 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 2 september 2010.

Het verzoekschrift

Indiener protesteert tegen de mogelijkheid dat er in Italië weer minimumtarieven worden 
ingevoerd, hoewel deze in strijd zijn met resolutie 2006/2137 van het Europees Parlement en 
met het Gemeenschapsrecht.  

Opmerkingen van de Commissie betreffende het verzoekschrift 
De inachtneming van minimumtarieven vormt overeenkomstig de rechtspraak van het Hof 
betreffende deze kwestie, een voorbehoud op artikel 56 VwEU1. 

                                               
1 Cipolla-arrest, C-94/04.
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Uit artikel 2, lid 1, punt a) van het wetsdecreet Bersani (223/2006, zoals omgezet in wet) volgt 
echter duidelijk dat de Italiaanse wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen voor een verbod 
om af te wijken van de minimumtarieven op straffe van nietigheid van elke andersluidende 
overeenkomst worden ingetrokken. De Italiaanse autoriteiten hebben tegenover de Commissie 
overigens bevestigd dat er in Italië geen minimumtarieven meer kunnen worden opgelegd 
sinds de aanname van het wetsdecreet Bersani betreffende contractuele betrekkingen tussen 
een klant en zijn advocaat.

De Commissie heeft nota genomen van de door indiener verstrekte informatie die bij de 
informatie gevoegd wordt die de Commissie tot haar beschikking heeft, op basis waarvan er 
in Italië momenteel debatten worden gevoerd over de mogelijkheid om al dan niet weer 
minimumtarieven in te voeren. In dit stadium en voor zover bij de Commissie bekend, lijken 
de Italiaanse autoriteiten op dit moment nog geen beslissing te hebben genomen ten aanzien 
van de herinvoering van minimumtarieven.

De Commissie wil wat betreft deze kwestie benadrukken dat als Italië na het lopende 
nationale debat zou beslissen om weer minimumtarieven in te voeren, het overeenkomstig 
artikel 15-7 van "Dienstenrichtlijn" 2006/123/EG1   VOETNOOT verplicht is om de 
Commissie ervan op de hoogte te stellen dat deze maatregel is aangenomen, en om aan te 
tonen dat de invoering van minimumtarieven een niet-discriminerende vereiste vormt die 
gerechtvaardigd wordt door een dwingende reden van algemeen belang en evenredig aan dit 
doel, dat wil zeggen dat er geen minder beperkende middelen zijn om dit te bereiken.

Wat betreft de vereiste voor de inachtneming van maximumtarieven in Italië is thans een niet-
nakomingsprocedure op basis van artikel 258 VwEU aanhangig voor het Europees Hof van 
Justitie in zaak C-565/08 voor de maximumtarieven van advocaten. 

Ten slotte wil de Commissie benadrukken dat, overeenkomstig artikel 15-2 g) van de 
"Dienstenrichtlijn", de vereisten om vaste minimum- en/of maximumtarieven te hanteren 
onderhevig zijn aan een proces van wederzijdse evaluatie tussen de lidstaten om de 
noodzakelijkheid en de evenredigheid ervan te evalueren. Dit proces is momenteel gaande en 
zal nog het hele jaar 2010 doorgaan. Na afloop van het proces zal de Commissie een verslag 
over de resultaten ervan voorleggen aan de Raad en het Parlement. 

Conclusies

De Commissie heeft naar behoren rekening gehouden met de door indiener voorgelegde 
informatie. Zij is, gezien de Italiaanse wetgeving zoals die nu is en rekening houdend met 
artikel 2, lid 1, punt a) van het wetsdecreet Bersani, echter van mening dat er geen schending 
van de bepalingen van het Gemeenschapsrecht kan worden aangetoond wat betreft de 
naleving van vaste en minimumtarieven. 

Als Italië zou besluiten om de verplichting om vaste en minimumtarieven te hanteren weer in 
te voeren, is het de taak van de Italiaanse autoriteiten om deze vereiste kenbaar te maken aan 
de Commissie en om de noodzaak en evenredigheid ervan aan te tonen overeenkomstig artikel 

                                               
1 PB L 376 van 27.12.2006, blz. 36.38.
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15-7 van de "Dienstenrichtlijn". 


