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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Baudilio Ros Prat spanyol állampolgár által az Institut Agrícola Català de 
Sant Isidre nevében benyújtott 1214/2011. számú petíció a 2006/123/EK 
szolgáltatási irányelvet sértő nemzeti jogszabályokról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, az Institut Agrícola Català de Sant Isidre elnöke felhívja a figyelmet 
Katalónia autonóm kormányának két jogalkotási szövegére, amelyek ellentétesek a belső piaci 
szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvvel (szolgáltatási irányelv). Ezek a jogalkotási 
szövegek a következők: a gazdálkodási ágazatra vonatkozó tanácsadói rendszer 
szabályozásáról szóló 392/2006. sz. határozat és a gazdálkodói ágazatban a tanácsadói 
szervezeteknek nyújtandó állami támogatás odaítélésére vonatkozó szabályok 
megállapításáról szóló AAM/171/2011. sz. rendelet. A petíció benyújtója elítéli, hogy a 
392/2006. sz. határozatot nem módosították az európai jogszabály helyes átültetése 
érdekében, jóllehet megállapítja, hogy létezik egy határozattervezet. Ebből következően a 
petíció benyújtója megkérdőjelezi az AAM/171/2011. sz. rendelet jogszerűségét, mivel az a 
392/2006. sz. határozat által meghatározott feltételek alapján állami támogatást biztosít 
bizonyos szervezetek számára. A jelenlegi körülmények között a petíció benyújtója által 
képviselt szervezet a jelentések szerint jogellenes megkülönböztetésben szenved. A petíció 
benyújtója ezenkívül felhívja a figyelmet az Európai Unió működéséről szóló szerződés azon 
cikkeire, amelyek meghatározzák a belső piac működéséhez szükséges versenyszabályokat.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. február 28. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. augusztus 30.

A petíció benyújtójának állítása szerint a mezőgazdasági tanácsadó szervekről szóló uniós 
szabályozások Katalónia területén történő alkalmazására vonatkozó jogszabályt (Katalónia 
gazdálkodási ágazatára vonatkozó tanácsadói rendszer szabályozásáról szóló, október 17-i 
392/2006. sz. határozat) még nem módosították annak érdekében, hogy az összhangban 
legyen a szolgáltatási irányelvvel1 (az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 12-i, 
2006/123/EK irányelve a belső piaci szolgáltatásokról). A petíció benyújtója szerint a fent 
említett határozatban megállapított, a mezőgazdasági tanácsadói szervek számára szükséges 
engedélyezési eljárás biztosításának feltételei aggodalomra adnak okot azt illetően, hogy 
összhangban állnak-e a szolgáltatási irányelvvel. A petíció benyújtója különösen utalt a 
szervek azon irányú kötelezettségére, amely szerint körzetenként meghatározott számú irodát 
kell létrehozni. E követelmény miatt úgy tűnik, hogy egyes vállalkozások nem részesülhettek 
azokból az EMVA alapokból sem, amelyeket a regionális hatóságok különítettek el a fenti 
szolgáltatások számára.  

A Bizottság megvizsgálta a spanyol jogrendszerben a fent említett rendelkezéseket. Úgy 
tűnik, hogy a 392/2006. sz. határozatot a közelmúltban módosította a Katalónia gazdálkodási 
ágazatára vonatkozó tanácsadói rendszerről szóló január 17-i 9/2012 sz. határozat. E 
módosítás célja az volt, hogy a petíció benyújtója által említett rendelkezéseket 
hozzáigazítsák a szolgálati irányelv elveihez és a 2009. január 19-i, a közös agrárpolitika 
keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási 
rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére 
meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 73/2009/EK tanácsi 
rendelethez. Az engedélyezési eljárást, amelynek korábban mezőgazdasági tanácsadói 
szolgáltatásnyújtás volt a feladata, helyettesítette egy előzetes nyilatkozat, és már nincs 
érvényben a petíció benyújtója által támadott, a körzetenként előírt irodák minimális számára 
vonatkozó kötelezettség.

A petíció benyújtója által jogszerűségében megkérdőjelezett rendelkezéseket a spanyol 
hatóságok nemrégiben módosították annak érdekében, hogy biztosítsák azok összhangját a 
szolgáltatási irányelvvel. Ezáltal úgy tűnik, hogy a petíció benyújtójának problémája 
megoldódott, és nem indokolt, hogy a Bizottság végrehajtási intézkedést tegyen.

                                               
1   HL L 376., 2006.12.27., 3.o.


