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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1214/2011, ingediend door Baudilio Ros Prat (Spaanse nationaliteit), 
namens het Institut Agrícola Català de Sant Isidre, over nationale wetgeving die strijdig 
is met Richtlijn 2006/123/EG, de "Dienstenrichtlijn"

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, voorzitter van het Institut Agrícola Català de Sant Isidre, wijst op twee wetteksten van 
de autonome regering van Catalonië die strijdig zijn met Richtlijn 2006/123/EG betreffende 
diensten op de interne markt, de "Dienstenrichtlijn". Het gaat hierbij om decreet 392/2006, met 
regelgeving aangaande het adviessysteem voor de landbouwsector, en beschikking 
AAM/171/2011, waarin de regels zijn vastgelegd voor het verlenen van staatssteun aan 
adviesinstanties in de landbouwsector. Indiener klaagt erover dat verordening 392/2006 niet is 
aangepast voor een correcte omzetting van Europese wetgeving, hoewel hij aantekent dat wel 
een ontwerpdecreet is opgesteld. Dientengevolge trekt indiener de wettigheid van beschikking 
AAM/171/2011 in twijfel, aangezien daarbij staatssteun wordt verleend aan instanties 
overeenkomstig de criteria van decreet 392/2006. Onder de huidige omstandigheden zou de door 
indiener vertegenwoordigde instantie slachtoffer zijn van onrechtmatige discriminatie. Indiener 
verwijst tevens naar artikelen van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 
waarin de voor de werking van de interne markt noodzakelijke mededingingsregels zijn 
vastgelegd.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 28 februari 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 augustus 2012

Indiener beweert dat de wetgeving tot uitvoering van EU-regelgeving betreffende 
advieslichamen voor de landbouwsector in de regio Catalonië (Decreto 392/2006, de 17 de 
octubre, por el que se regula el Sistema de asesoramiento agrario de Cataluña) nog niet is 
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gewijzigd om overeenstemming met de Dienstenrichtlijn1 (Richtlijn nr. 2006/123/EG van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende diensten op de interne markt) te waarborgen. 
Indiener beweert dat de in voornoemd decreet vastgestelde criteria voor de toekenning van 
vergunningen, waaraan de advieslichamen voor de landbouwsector moeten voldoen, aanleiding 
geven tot bezorgdheid over verenigbaarheid met de Dienstenrichtlijn. Indiener verwijst in het 
bijzonder naar het voorschrift dat een advieslichaam een bepaald aantal kantoren per district 
moet hebben. Op grond van dit voorschrift konden bepaalde ondernemingen blijkbaar geen 
gebruik maken van de ELFPO-fondsen die de regionale autoriteiten aan deze diensten hadden 
toegewezen. 

De Commissie heeft bovengenoemde bepalingen in de Spaanse wetgeving onderzocht. Het blijkt 
dat Decreto 392/2006 onlangs is gewijzigd door Decreto 9/2012, de 17 de enero, relativo al 
Sistema de asesoramiento agrario en Cataluña. Het doel van deze wijziging was de door 
indiener genoemde bepalingen aan te passen aan de beginselen van de Dienstenrichtlijn en van 
Verordening nr. 73/2009 van 19 januari 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke 
voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers in het kader 
van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor 
landbouwers. De vergunningsregeling die eerder vereist was om adviesdiensten aan de 
landbouwsector te verlenen, is vervangen door een voorafgaande verklaring, en het door indiener 
betwiste voorschrift om te beschikken over een minimumaantal kantoren per district is niet 
langer van toepassing.

De bepalingen waarvan indiener de rechtmatigheid in twijfel trekt, zijn onlangs gewijzigd door 
de Spaanse autoriteiten om te garanderen dat deze overeenstemmen met de Dienstenrichtlijn. 
Daarmee lijken de problemen van indiener te zijn opgelost en is er geen reden waarom de 
Commissie handhavingsmaatregelen zou moeten nemen.

                                               
1 PB L 376 van 27.12.2006, blz.3.


