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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0390/2010, którą złożył Giuseppe Claudio Vitale (Włochy) w sprawie 
żądania niedopuszczenia do przywrócenia we Włoszech regulowanych opłat 
za profesjonalne usługi

1. Streszczenie petycji

Składający petycję opisuje przepisy dotyczące liberalizacji opłat za profesjonalne usługi oraz 
jej oddziaływanie na udzielanie zamówień publicznych, ubolewając nad tym, że we Włoszech 
przepisy te są ostro krytykowane.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 7 lipca 2010 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 2 września 2010 r.

Petycja

Składający petycję zawiadamia o możliwości przywrócenia we Włoszech taryf minimalnych, 
które są sprzeczne z rezolucją Parlamentu Europejskiego 2006/2137 i z prawem 
wspólnotowym.  

Uwagi Komisji dotyczące petycji 
Zgodnie z orzecznictwem Trybunału w tej kwestii przestrzeganie taryf minimalnych stanowi 
ograniczenie art. 56 TFUE1. 

                                               
1Wyrok w sprawie Cipolla, C-94/04.
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Z art. 2 ust. 1 lit. a) dekretu z mocą ustawy Bersaniego (nr 223/2006, dekret przekształcony w 
ustawę) wynika jednak jasno, że uchyla się włoskie przepisy ustawodawcze i wykonawcze 
przewidujące zakaz stosowania odstępstw od taryf minimalnych pod rygorem nieważności 
wszelkiej umowy stanowiącej inaczej. Ponadto władze Włoch potwierdziły Komisji, że od 
momentu przyjęcia dekretu Bersaniego żadna taryfa minimalna nie mogła być już ustalana we 
Włoszech w odniesieniu do wszelkich umów między klientem a jego prawnikiem.

Komisja odnotowała informacje dostarczone przez składającego petycję, które są zgodne z 
danymi, będącymi w posiadaniu Komisji. Zgodnie z tymi informacjami obecnie we Włoszech 
odbywają się debaty w sprawie stosowności lub niestosowności przywrócenia taryf 
minimalnych. Na tym etapie i zgodnie z wiedzą Komisji wydaje się, że władze Włoch nie 
podjęły żadnej decyzji w sprawie przywrócenia taryf minimalnych.

Komisja pragnie zaznaczyć w tej kwestii, że jeśli w wyniku trwającej obecnie debaty 
krajowej, Włochy postanowią przywrócić taryfy minimalne, to będą zobowiązane, zgodnie z 
art. 15 ust. 7 dyrektywy usługowej 2006/123/WE1, powiadomić Komisję o przyjęciu tego
przepisu i wykazać, że wprowadzenie taryf minimalnych jest wymogiem 
niedyskryminacyjnym, uzasadnionym nadrzędnym celem, jakim jest interes publiczny, a jego 
stosowanie jest proporcjonalne do tego celu, to znaczy, że nie istnieją mniej restrykcyjne 
środki prowadzące do osiągnięcia tego celu.

Odnośnie do wymogu przestrzegania taryf minimalnych we Włoszech toczy się obecnie 
postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego na podstawie 
art. 258 TFUE przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w sprawie C-565/08 
dotyczącej stawek maksymalnych dla prawników. 

Komisja pragnie także podkreślić, że – zgodnie z art. 15 ust. 2 lit. g) dyrektywy usługowej –
wymogi mające na celu wprowadzenie określonych taryf minimalnych lub maksymalnych 
podlegają procedurze wzajemnej oceny między państwami członkowskimi, która ma służyć 
ustaleniu, czy wspomniane wymogi są proporcjonalne i niezbędne. Procedura ta jest obecnie 
w toku i toczyć się będzie przez cały rok 2010. Po zakończeniu procedury Komisja 
przedstawi Radzie i Parlamentowi sprawozdanie dotyczące jej wyników. 

Wnioski

Komisja należycie odnotowała informacje przedstawione przez składającego petycję. Komisja 
jest jednak zdania, że biorąc pod uwagę obecny stan ustawodawstwa włoskiego i art. 2 ust. 1 
lit. a) dekretu z mocą ustawy Bersaniego, nie można wykazać żadnego pogwałcenia 
przepisów prawa wspólnotowego w zakresie przestrzegania taryf stałych i minimalnych. 

Gdyby Włochy zdecydowały się przywrócić obowiązek przestrzegania taryf stałych i 
minimalnych, włoskie władze musiałyby powiadomić Komisję o tym wymogu i wykazać jego 
konieczność i proporcjonalność zgodnie z art. 15 ust. 7 dyrektywy usługowej.

                                               
1 Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 36–68.


