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Om: Andragende 1214/2011 af Baudilio Ros Prat, spansk statsborger, for Institut 
Agrícola Català de Sant Isidre, om national lovgivning, som ikke er i 
overensstemmelse med direktiv 2006/123/EF (tjenesteydelsesdirektivet)

1. Sammendrag

Andrageren, som er formand for Institut Agrícola Català de Sant Isidre, gør opmærksom på to 
lovtekster fra selvstyreregeringen i Catalonien, som ikke er i overensstemmelse med direktiv 
2006/123/EF om tjenesteydelser i det indre marked (tjenesteydelsesdirektivet). Det drejer sig 
om dekret 392/2006 om regulering af rådgivningsordningen for landbrugssektoren og 
anordning AAM/171/2011 om fastsættelse af regler for bevilling af statsstøtte til 
rådgivningsenheder i landbrugssektoren. Andrageren fordømmer, at dekret 392/2006 ikke er 
blevet ændret, således at det gennemfører EU-lovgivningen korrekt i national lovgivning, men 
han bemærker dog, at der findes et udkast til dekret. Andrageren sætter derfor spørgsmålstegn 
ved, om anordning AAM/171/2011 er lovlig, da den bevilger statsstøtte til enheder i henhold 
til kriterierne i dekret 392/2006. Den instans, som andrageren repræsenterer, udsættes 
angiveligt under de nuværende betingelser for ulovlig forskelsbehandling. Andrageren gør 
endvidere opmærksom på artikler i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, som 
fastsætter de konkurrenceregler, der er nødvendige for, at det indre marked kan fungere.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28. februar 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. august 2012

Andrageren påstår, at lovgivningen til gennemførelse af EU-lovgivningen om 
rådgivningsenheder i landbrugssektoren i Catalonien (Decreto 392/2006, de 17 de octubre, 
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por el que se regula el Sistema de asesoramiento agrario de Cataluña - dekret 392/2006 af 17. 
oktober om regulering af rådgivningsordningen for landbrugssektoren) endnu ikke er blevet 
ændret med henblik på at sikre dens overensstemmelse med tjenesteydelsesdirektivet1

(Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om 
tjenesteydelser i det indre marked). Andrageren fremfører, at de i ovennævnte dekret fastlagte 
kriterier for at udstede den tilladelse, som rådgivningsenheder i landbrugssektoren skal have, 
giver anledning til betænkeligheder med hensyn til, om de er forenelige med 
tjenesteydelsesdirektivet. Andrageren henviser især til kravet om at have et vist antal kontorer 
i hvert distrikt. Som følge af dette krav vil visse virksomheder heller ikke være i stand til at 
nyde godt af de ELFUL-midler, som disse rådgivningsenheder får tildelt af de regionale 
myndigheder.  

Kommissionen har undersøgt de ovennævnte bestemmelser i det spanske lovgivningssystem. 
Det har vist sig, at dekret 392/2006 for nylig er blevet ændret ved dekret 9/2012 af 17. januar 
vedrørende rådgivningsordningen for landbrugssektoren i Catalonien (Decreto 9/2012, de 17 
de enero, relativo al Sistema de asesoramiento agrario en Cataluña). Formålet med denne 
ændring har været at tilpasse de af andrageren nævnte bestemmelser til principperne i 
tjenesteydelsesdirektivet og til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009 om 
fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om 
fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere. Den tilladelsesordning, hvis krav 
tidligere skulle opfyldes for at yde rådgivningstjenester i landbrugssektoren, er erstattet af en 
forhåndserklæring, og kravet om som minimum at have et vist antal kontorer i hvert distrikt, 
som andrageren påklagede, eksisterer ikke mere.

De bestemmelser, hvis lovlighed andrageren har rejst tvivl om, er for nylig blevet ændret af de 
spanske myndigheder for at sikre, at de er forenelige med tjenesteydelsesdirektivet. Således 
synes andragerens problem at være blevet løst, og der foreligger derfor ingen begrundelse for 
at træffe nogen tvangsforanstaltninger fra Kommissionens side.

                                               
1   EUT L 376 af 27.12.2006, s. 3.


