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Temats: Lūgumraksts Nr. 1214/2011, ko „Institut Agrícola Català de Sant Isidre” 
vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgais Baudilio Ros Prat, par Direktīvas 
2006/123/EK (Pakalpojumu direktīva) pārkāpumu valsts tiesību aktos

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, „Institut Agrícola Català de Sant Isidre” priekšsēdētājs, norāda, ka 
divos Katalonijas autonomā apgabala valdības tiesību aktos, pārkāpti Direktīvas 2006/123/EK 
par pakalpojumiem iekšējā tirgū (Pakalpojumu direktīva) noteikumi. Šie tiesību akti ir: 
Dekrēts Nr. 392/2006, ar ko regulē lauksaimniecības konsultatīvo sistēmu, un Rīkojums 
Nr. AAM/171/2011, ar ko izveido noteikumus valsts atbalsta piešķiršanai lauksaimniecības 
konsultatīvajām iestādēm. Lūgumraksta iesniedzējs ziņo, ka, lai gan, viņaprāt, ir pieejams 
Dekrēta Nr. 392/2006 projekts, šis dekrēts nav grozīts, lai pareizi transponētu Eiropas tiesību 
aktus. Tāpēc lūgumraksta iesniedzējs apšauba Rīkojuma Nr. AAM/171/2011 likumību, jo 
saskaņā ar to valsts atbalstu iestādēm piešķir atbilstīgi Dekrētā Nr. 392/2006 paredzētajiem 
kritērijiem. Saskaņā ar pašreizējiem nosacījumiem lūgumraksta iesniedzēja pārstāvētā iestāde 
tiek nelikumīgi diskriminēta. Vēl lūgumraksta iesniedzējs minējis Līguma par Eiropas 
Savienības darbību pantus, kuros noteikti iekšējā tirgus darbības nodrošināšanai vajadzīgie 
konkurences noteikumi.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 28. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. augustā

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka tiesību aktā, ar ko lauksaimniecības konsultatīvajām 
iestādēm Katalonijas reģionā piemēro ES noteikumus (Decreto 392/2006, de 17 de octubre, 
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por el que se regula el Sistema de asesoramiento agrario de Cataluña), vēl nav veikti 
grozījumi, lai nodrošinātu tā atbilstību Pakalpojumu direktīvai1 (Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2006. gada 12. decembra Direktīva 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū). 
Lūgumraksta iesniedzējs iebilst, ka kritēriji attiecībā uz lauksaimniecības konsultatīvajām 
iestādēm piemērojamajām atļauju sistēmām, kuri ir paredzēti iepriekš minētajā dekrētā, rada 
bažas par to atbilstību Pakalpojumu direktīvai. Lūgumraksta iesniedzējs jo īpaši atsaucas uz 
pienākumu nodrošināt konkrētu biroju skaitu katrā rajonā. Pamatojoties uz šo prasību, varētu 
šķist, ka daži uzņēmumi nevar saņemt arī ELFLA finansējumu, ko reģionālās iestādes piešķir 
šiem pakalpojumiem.  

Komisija ir izpētījusi iepriekš minētos Spānijas tiesību sistēmas noteikumus. Šķiet, ka Dekrēts 
392/2006 ir nesen grozīts ar Decreto 9/2012, de 17 de enero, relativo al Sistema de 
asesoramiento agrario en Cataluña. Grozījums veikts, lai lūgumraksta iesniedzēja minētos 
noteikumus pielāgotu Pakalpojumu direktīvas principiem un 2009. gada 19. janvāra Regulai 
Nr. 73/2009, ar ko paredz kopējus noteikumus tiešā atbalsta shēmām saskaņā ar kopējo 
lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem. Atļauju sistēma, 
kas iepriekš bija obligāta, lai sniegtu lauksaimniecības konsultatīvos pakalpojumus, ir aizstāta 
ar iepriekšēju deklarāciju, un tādējādi lūgumraksta iesniedzēja apstrīdēto pienākumu 
nodrošināt minimālo skaitu biroju katrā rajonā, vairs nepiemēro.

Spānijas iestādes nesen grozīja noteikumus, kuru tiesiskumu lūgumraksta iesniedzējs apstrīd, 
un to mērķis bija nodrošināt šo noteikumu atbilstību Pakalpojumu direktīvai. Tādējādi 
lūgumraksta iesniedzēja problēmas šķietami ir atrisinātas un Komisijai nav pamatojuma veikt 
pasākumus izpildes nodrošināšanai.

                                               
1 OV L 376, 27.12.2006., 3. lpp.


