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Tema: Peticija Nr. 1214/2011 dėl nacionalinės teisės aktų, kuriais pažeidžiama 
vadinamoji Paslaugų direktyva, Direktyva 2006/123/EB, kurią pateikė 
Ispanijos pilietis Baudilio Ros Prat instituto „Institut Agrícola Català de Sant 
Isidre“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, instituto „Institut Agrícola Català de Sant Isidre“ direktorius, atkreipia 
dėmesį į du Katalonijos autonominės vyriausybės priimtus teisinius dokumentus, kuriais 
pažeidžiama vadinamoji Paslaugų direktyva – Direktyva 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus 
rinkoje. Šie dokumentai yra Nutarimas Nr. 392/2006, kuriuo reglamentuojama ūkininkų 
konsultavimo sistema, ir Įsakymas AAM/171/2011, kuriuo nustatomos valstybės pagalbos 
teikimo ūkininkus konsultuojantiems subjektams taisyklės. Peticijos pateikėjas skundžiasi, 
kad Nutarimas Nr. 392/2006 nebuvo pakeistas siekiant užtikrinti tinkamą ES teisės aktų 
perkėlimą, nors, jo teigimu, nutarimo projektas yra parengtas. Taigi peticijos pateikėjas 
abejoja Įsakymo AAM/171/2011 teisėtumu, nes pagal šį įsakymą valstybės pagalba teikiama 
remiantis kriterijais, numatytais Nutarime Nr. 392/2006. Teigiama, kad dabartinėmis 
sąlygomis subjektas, kuriam atstovauja peticijos pateikėjas, kenčia dėl neteisėtos 
diskriminacijos. Be to, peticijos pateikėjas atkreipia dėmesį į Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo straipsnius, kuriais nustatomos konkurencijos taisyklės, būtinos tam, kad vidaus 
rinka galėtų veikti.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. vasario 28 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. rugpjūčio 30 d.
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Peticijos pateikėjas teigia, kad teisės aktas, kuriuo įgyvendinami ES reglamentai dėl ūkininkų 
konsultavimo įstaigų Katalonijos regione (Nutarimas Nr. 392/2006, kuriuo reglamentuojama 
ūkininkų konsultavimo sistema (isp. Decreto 392/2006, de 17 de octubre, por el que se regula 
el Sistema de asesoramiento agrario de Cataluña)) dar nebuvo pakeistas suderinant jį su 
Paslaugų direktyva1 (2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje). Peticijos pateikėjas tvirtina, kad kriterijai, taikomi 
ūkininkų konsultavimo įstaigoms išduodant leidimus ir išdėstyti minėtame nutarime, kelia 
abejonių dėl jų suderinamumo su Paslaugų direktyva. Peticijos pateikėjas visų pirma mini 
įpareigojimą vienoje apskrityje turėtų keletą biurų. Dėl šio reikalavimo, atrodo, kad kai 
kurioms įmonėms taip pat neturėtų būti leidžiama naudotis EŽŪFKP lėšomis, kurias regionų 
valdžios institucijos skiria šioms paslaugoms.  

Komisija išnagrinėjo minėtas Ispanijos teisinės sistemos nuostatas. Pasirodo, kad neseniai 
Nutarimas Nr. 392/2006 buvo iš dalies pakeistas 2012 m. sausio 17 d. Nutarimu Nr. 9/2012 
dėl Katalonijos ūkininkų konsultavimo sistemos (isp. Decreto 9/2012, de 17 de enero, 
relativo al Sistema de asesoramiento agrario en Cataluña). Šio pakeitimo iš dalies tikslas –
peticijos pateikėjo minėtas nuostatas suderinti su Paslaugų direktyvos ir 2009 m. sausio 19 d. 
Reglamento Nr. 73/2009, nustatančio bendrąsias tiesioginės paramos schemų ūkininkams 
pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančio tam tikras paramos schemas 
ūkininkams, principais. Leidimų, kurių anksčiau buvo reikalaujama norint teikti konsultavimo 
paslaugas, išdavimų sistema, buvo pakeista išankstiniu deklaravimu, o įpareigojimas 
kiekvienoje apylinkėje turėti minimalų skaičių biurų, kurį peticijos pateikėjas ginčijo, 
nebetaikomas.

Ispanijos valdžios institucijos, užtikrindamos suderinamumą su Paslaugų direktyva, neseniai 
iš dalies pakeitė nuostatas, kurių teisėtumą peticijos pateikėjas ginčijo. Taigi, peticijos 
pateikėjo problemos išspręstos ir Komisija neturi pagrindo imtis vykdymo užtikrinimo 
veiksmų.

                                               
1   OL L 376 2006 12 27, p.3


