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Комисия по петиции

28.2.2015

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 2525/2013, внесена от  J.R., с испанско гражданство, относно 
прилагането на испанското законодателство по отношение на 
дерегулацията на професиите

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията изразява загриженост относно редица въпроси, които се 
очаква да възникнат, във връзка с новото законодателство, внесено от испанското 
правителство, за прилагане на директивата относно предоставянето на услуги, 
включително възможното въздействие върху потребителите от разрешаването на 
практикуващите юристи да се занимават също и с други дейности – нещо, което не е 
позволено на представителите на други установени професии. Той твърди, че 
дерегулацията на държавни функции, като например на прокурора, също така ще 
подкопае конкуренцията и ще доведе до правна несигурност. Освен това големи 
доставчици на услуги ще се окажат в състояние да злоупотребяват с господстващото си 
положение, определяйки собствените си хонорари, като оставят твърде малък марж за 
потребителите да търсят обезщетение и като подбиват пазара за по-малките дружества. 
Той се опасява, че дерегулацията на хонорарите ще има инфлационен ефект на пазара и 
твърди, че това, което привидно е опит за насърчаване на конкурентоспособността и 
прозрачността на пазара, всъщност представлява форма на социална и икономическа 
манипулация. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 24 октомври 2014 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 216, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 февруари 2015 г.
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Коментари на Комисията

Осъществяваната в момента реформа в областта на професионалните услуги в Испания 
цели по принцип намаляване на пазарните бариери за достъпа до и предоставянето на 
професионални услуги в Испания. Тя представлява важно последващо действие на 
Препоръка № 6 в контекста на европейския семестър относно националната програма 
за реформи на Испания за 2014 г.1

Комисията би могла да подкрепи бъдещата инициатива след като бъде приета при 
условие, че тя води до постигането на тези цели в бъдеще.

Що се отнася до конкретните аспекти на реформата, посочени от вносителя на 
петицията, Комисията е запозната с уеднаквяването на професионалните 
квалификации, които се изискват от лицата, практикуващи професиите „abogados“ и 
„procuradores“, което Комисията счита за важна реформа за намаляване на бариерите за 
достъп до тези професии. Комисията счита, че няма основания и не е съразмерно да се 
изискват различни квалификации за достъп до тези по същество еднакви дейности на 
комуникиране със съдилищата или защита на клиенти пред съда.

Що се отнася до дерегулирането на тарифите на професионалистите в областта на 
правосъдието, Комисията не е запозната с включването на такова дерегулиране в 
планираната реформа.

Комисията е запозната със замяната на полу-фиксираната тарифна система за 
„procuradores“ с общ таван от 75 000 EUR, което намалява сегашния таван от 300 000 
EUR и с общото намаляване на междинните тарифни тавани. Това по-слабо регулиране 
на тарифите ще позволи конкуренция в областта на качеството и цените под 
установения таван, което ще допринесе за качеството на услугите и е в интерес на 
потребителите като цяло. За разлика от вносителя на петицията, Комисията не счита 
настоящите тарифи за ниски, нито че планираната реформа ще доведе до увеличаване 
на цените за случайния потребител. Комисията също така не споделя мнението на 
вносителя на петицията, че потребителят ще има по-малко информация и сигурност по 
отношение на определянето на цените, като има предвид правилата относно 
информацията за потребителите, включени в Директивата за услугите, която вече е 
транспонирана в националното законодателство на Испания със Закон № 17/2009.

Във връзка с възможността професионални колегии да предоставят както адвокатски, 
така и прокурадорски („procurador“) услуги, Комисията счита, че това е важна реформа 
за преодоляване на бариерите на вътрешния пазар за прокурадорски услуги за 
доставчиците на адвокатски услуги от другите държави членки, в които адвокатите и 
адвокатските кантори могат да предоставят услуги като представителство на страни 
пред съда и водене на преписката между страните и съда.

Комисията счита също така, че гореспоменатите реформи, които се предвиждат в 

                                               
1  Препоръка на Съвета от 8 юли 2014 година относно националната програма за реформи на Испания за 
2014 година и съдържаща становище на Съвета относно програмата за стабилност на Испания за 2014 
година (2014/C  247/08), ОВ C247, 20.7.2014 г., стр.35.
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проектозакона, до който Комисията имаше достъп, няма да доведат до злоупотреба с 
господстващо положение и до намаляване на конкуренцията, а обратното, ще увеличат 
конкуренцията на пазара на юридическите услуги, премахвайки някои от 
съществуващите бариери за достъп и упражняване на професии, а именно за 
доставчиците на услуги от други държави членки, подобрявайки качеството на 
услугите в полза на потребителите като цяло.

И накрая вносителят на петицията твърди, че след частичното дерегулиране на 
публичните професионални асоциации тези регулаторни органи няма да могат да 
изпълняват задълженията си адекватно поради намаляването на финансовия им 
капацитет, което ще доведе до намаляване на качеството на професионалното 
обучение. Комисията е запозната с ограничаването на тарифите на публичните 
професионални асоциации и прилагането на Закона за единство на пазара (Закон 
20/2013) по отношение на публичните професионални асоциации. Такива реформи 
обаче са необходими за прилагането на правилата, въведени с Директивата за услугите 
за пропорционалност на административните такси и национална валидност на 
разрешителните. Освен това Комисията счита, че такива правила не подкопават 
способността на тези органи да изпълняват обществените си функции, включително 
тази за професионално обучение, като се има предвид, че тарифите ще останат 
пропорционални на направените разходи.

Заключение

Някои от планираните от испанското правителство реформи в областта на 
професионалните юридически услуги, критикувани от вносителя на петицията, не са 
били представени на вниманието на Комисията. Те не са включени в проектите, 
изпратени от испанските органи.

Що се отнася до реформите, включени в тези проекти, Комисията счита, че те ще имат 
положително въздействие върху конкуренцията и намаляването или премахването на 
бариерите в рамките на вътрешния пазар за достъпа до и предоставянето на въпросните 
услуги.


