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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 2525/2013 af J.R., spansk statsborger, om anvendelse af 
spansk ret vedrørende liberalisering af professioner

1. Sammendrag

Andrageren udtrykker bekymring over en række forhold, der forventes at opstå i forbindelse 
med den nye lovgivning, som den spanske regering har foreslået til gennemførelse af 
direktivet om tjenesteydelser i spansk ret, herunder de mulige konsekvenser for forbrugerne af 
at tillade juridiske erhvervsudøvere samtidig at varetage andre aktiviteter, hvilket medlemmer 
af andre, etablerede professioner ikke har tilladelse til. Han mener, at en liberalisering af 
offentlige embeder, såsom statsadvokatembedet, desuden vil underminere konkurrencen og 
medføre retslig usikkerhed. Derudover vil store tjenesteudbydere blive i stand til at udnytte 
deres dominerende stilling til at fastsætte deres egne salærer, hvilket vil give forbrugerne 
meget begrænsede muligheder for adgang til retslig prøvelse samt undergrave mindre 
selskabers stilling. Han frygter, at en liberalisering af salærer vil få en inflationsskabende 
effekt på markedet og anfører, at lovforslaget under påskud af at skulle fremme 
konkurrenceevnen og markedets gennemsigtighed i virkeligheden er en form for social og 
økonomisk manipulation. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 24. oktober 2014). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 216, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2015

Kommissionens bemærkninger
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Hensigten med reformen af de liberale erhverv, som er i støbeskeen i Spanien, er generelt at 
reducere hindringer for at få afgang til og udøve liberale erhverv i Spanien. Den udgør en 
vigtig opfølgning af henstilling nr. 6 inden for rammerne af det europæiske semester 
vedrørende det spanske nationale reformprogram for 20141.

For så vidt som disse mål indfries i fremtiden, vil Kommissionen kunne støtte det fremtidige 
initiativ, når det er vedtaget.

Med hensyn til de konkrete aspekter af reformen, som andrageren fremhæver, er 
Kommissionen opmærksom på den forening af faglige kvalifikationer, der kræves af personer, 
som etablerer sig som "abogados" og "procuradores", og Kommissionen anser det for at være 
en vigtig reform med hensyn til at lempe adgangen til disse professioner. Det er efter 
Kommissionens opfattelse ikke berettiget eller forholdsmæssigt at kræve forskellige 
kvalifikationer af personer, der skal varetage aktiviteter, som grundlæggende er de samme, 
nemlig at kommunikere med domstole eller forsvare klienter ved domstole.

Hvad angår en liberalisering af løntariffer for fagligt personale i retsvæsenet kan 
Kommissionen ikke få øje på, at den planlagte reform medfører en sådan.

Kommissionen er bekendt med, at et omtrent fast tarifsystem for "procuradores" bliver 
erstattet af generelt loft på 75 000 EUR med en sænkning af det nuværende loft på 
300 000 EUR til følge, og at de mellemliggende tariflofter reduceres. Denne lempelse af 
tarifbestemmelserne vil medføre konkurrence i kvalitet og priser under loftet til gavn for såvel 
kvaliteten af tjenesteydelserne som forbrugernes generelle interesse. I modsætning til 
andrageren finder Kommissionen hverken, at niveauet for de gældende tariffer er lavt sat, 
eller at den planlagte reform vil medføre stigende priser for den lejlighedsvise forbruger. 
Kommissionen deler endvidere ikke andragerens opfattelse af, at forbrugerne vil opleve en 
forringelse af oplysningen om og visheden med hensyn til prisfastsættelse, eftersom reglerne 
om oplysning til forbrugerne er indeholdt i servicedirektivet og allerede omsat til spansk 
national lov i lov nr. 17/2009.

Med hensyn til at det tillades professionelle partnerskaber at tilbyde både advokat- og 
"procurador"-ydelser, betragter Kommissionen det som en vigtig reform, der kan medvirke til 
at tackle hindringer for det indre marked, idet det åbner markedet for "procurador"-ydelser for 
udbydere af advokattjenesteydelser fra andre medlemsstater, hvor sagførere og 
advokatfirmaer har tilladelse til at udbyde tjenesteydelser som for eksempel at repræsentere 
parter ved en domstol og varetage parternes kommunikation med domstolen.

Kommissionen mener heller ikke, at de førnævnte reformer, der er indeholdt i det lovforslag, 
som Kommissionen har haft adgang til, vil give anledning til misbrug af en dominerende 
stilling og formindske konkurrencen, men at konkurrencen på markedet for juridiske 
tjenesteydelser tværtimod vil blive skærpet, idet nogle af de eksisterende hindringer med 
hensyn til etablering og udøvelse af professionerne fjernes, navnlig for serviceudbydere fra 
andre medlemsstater, hvilket vil medføre en forbedret kvalitet af serviceydelserne og være til 
gavn for forbrugerne generelt.

                                               
1 Rådets henstilling af 8. juli 2014 om Spaniens nationale reformprogram for 2014 med Rådets udtalelse om 
Spaniens stabilitetsprogram for 2014 (EUT C 247 af 20.7.2014, s. 35).
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Endelig hævder andrageren, at en delvis liberalisering af sammenslutningerne for liberale 
erhverv vil medføre, at disse regulerende organer ikke vil være i stand til at udfylde deres 
rolle på forsvarlig vis, nærmere bestemt ved at deres økonomiske kapacitet formindskes, og at 
det vil påvirke kvaliteten af faglig uddannelse i negativ retning. Kommissionen er bestemt 
opmærksom på begrænsningen af de gebyrer, som kan opkræves af sammenslutningerne for 
liberale erhverv, og de konsekvenser, som gennemførelsen af loven om markedsenhed (lov nr. 
20/2013) har for sammenslutningerne for liberale erhverv. Sådanne reformer er imidlertid 
nødvendige for gennemførelsen af de regler, som er fastsat i servicedirektivet, som for 
eksempel administrative gebyrers proportionalitet og den nationale gyldighed af 
autorisationer. Derudover er det Kommissionens holdning, at sådanne regler ikke må få til 
følge, at disse organers evne til at udfylde deres offentlige rolle, herunder faglig uddannelse, 
undermineres, i betragtning af at gebyrerne fortsat skal stå i et rimeligt forhold til de 
omkostninger, der afholdes.

Konklusion

Nogle af de reformer af udøvelsen af juridisk virksomhed, som den spanske regering 
påtænker at gennemføre, og som andrageren klager over, er Kommissionen ikke blevet gjort 
opmærksom på. De indgår ikke i de forslag, som de spanske myndigheder har meddelt.

Hvad angår de reformer, der fremgår af disse forslag, finder Kommissionen, at de har en 
positiv effekt på konkurrencen og mindsker eller fjerner vedvarende hindringer for det indre 
marked med hensyn til adgangen til og udøvelsen af de pågældende erhverv.


