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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0390/2010, adresată de Giuseppe Claudio Vitale, de cetăţenie 
italiană, privind solicitarea sa de a împiedica reintroducerea reglementării 
onorariilor pentru servicii profesionale în Italia

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul se referă la reglementările privind liberalizarea onorariilor pentru servicii 
profesionale şi impactul acesteia asupra achiziţiilor publice,  deplângând faptul că în Italia 
aceste principii sunt puse sub ameninţare.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 7 iulie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 2 septembrie 2010

Petiţia

Petiţionarul denunţă posibilitatea reintroducerii tarifelor minime în Italia, deşi acestea sunt 
contrare Rezoluţiei 2006/2137 a Parlamentului European şi dreptului comunitar. 

Observațiile Comisiei cu privire la petiţie
Conform jurisprudenţei Curţii în acest domeniu, respectarea tarifelor minime constituie o 
limitare a articolului 56 din TFUE1. 

Cu toate acestea, rezultă clar din articolul 2 alineatul (1) litera (a) din decretul-lege Bersani 
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(223/2006, devenit lege) că acesta abrogă dispoziţiile legislative şi de reglementare italiene 
care prevăd interdicţia de derogare de la tarifele minime, sub sancţiunea nulităţii oricărui 
acord contrar. Autorităţile italiene au confirmat de altfel Comisiei că niciun tarif minim nu 
mai poate fi impus în Italia după adoptarea decretului-lege Bersani pentru orice relaţie 
contractuală între un client şi avocatul său.

Comisia a luat act de informaţiile furnizate de către petiţionar, care se alătură informaţiilor 
aflate la dispoziţia Comisiei, potrivit cărora în prezent s-ar afla în curs de desfășurare în Italia 
dezbateri referitoare la oportunitatea reintroducerii sau nu a tarifelor minime. În stadiul actual 
şi pe baza informaţiilor de care Comisia are cunoştinţă, nicio decizie nu pare, în prezent, să fi 
fost luată de autorităţile italiene în ceea ce priveşte introducerea tarifelor minime.

Referitor la acest subiect, Comisia ar dori să precizeze că, dacă în urma dezbaterii naţionale 
aflată în curs de desfășurare, Italia ar decide reintroducerea tarifelor minime, atunci acesteia i-
ar reveni sarcina, în conformitate cu articolul 15-7 din Directiva 2006/123/CE1 privind 
serviciile, de a informa Comisia cu privire la adoptarea acestei măsuri şi de a demonstra că 
introducerea tarifelor minime constituie o exigenţă nediscriminatorie, justificată de un motiv 
imperativ de interes general şi proporţionată în raport cu acest obiectiv, cu alte cuvinte, că nu 
există mijloace mai puţin restrictive pentru atingerea acestuia.

În ceea ce priveşte cerinţa de a respecta tarifele minime în Italia, o procedură privind 
încălcarea dreptului comunitar, inițiată în temeiul articolului 258 din TFUE, este în prezent 
pendinte în fața Curții Europene de Justiţie în cauza C-565/08 privind tarifele minime ale 
avocaţilor. 

În sfârșit, Comisia doreşte să sublinieze că, în conformitate cu articolul 15-2 litera (g) din 
Directiva privind serviciile, cerinţele care vizează impunerea unor tarife obligatorii minime 
şi/sau maxime fac obiectul unui proces de evaluare reciprocă între statele membre, în scopul 
evaluării necesităţii şi proporţionalităţii lor. Acest proces este în prezent în curs de derulare şi 
va avea loc pe toată perioada anului 2010. La finalizarea procesului, Comisia va prezenta 
Consiliului şi Parlamentului un raport cu privire la rezultatele acestuia. 

Concluzii

Comisia a luat act în mod corespunzător de informaţiile prezentate de petiţionar. Cu toate 
acestea, în stadiul actual al legislaţiei italiene, Comisia consideră că, având în vedere articolul 
2 alineatul (1) litera (a) din decretul-lege Bersani, nicio încălcare a dispoziţiilor dreptului 
comunitar nu poate fi demonstrată în ceea ce priveşte respectarea tarifelor fixe şi minime. 

În cazul în care Italia ar decide să reintroducă obligaţia de a respecta tarifele fixe şi minime, 
autorităţile italiene ar trebui să notifice Comisiei această cerinţă şi să demonstreze necesitatea 
şi proporţionalitatea sa, în conformitate cu articolul 15-7 din Directiva privind serviciile.
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