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Επιτροπή Αναφορών

28.2.2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά αριθ. 2525/2013, του J.R., ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
εφαρμογή της ισπανικής νομοθεσίας όσον αφορά την απορρύθμιση των 
επαγγελμάτων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκφράζει ανησυχίες σχετικά με αρκετά θέματα που πρόκειται να προκύψουν σε 
σχέση με τη νέα νομοθεσία που κατατίθεται από την ισπανική κυβέρνηση για την εφαρμογή 
της οδηγίας σχετικά με την παροχή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του πιθανού 
αντικτύπου που θα έχει στους καταναλωτές η δυνατότητα των νομικών επαγγελματιών να 
δραστηριοποιούνται και σε άλλους τομείς, κάτι που σε άλλους επαγγελματίες 
κατοχυρωμένων επαγγελμάτων δεν επιτρέπεται. Ισχυρίζεται ότι η απορρύθμιση δημόσιων 
λειτουργημάτων, όπως αυτό του εισαγγελέα, θα υπονομεύσει επίσης τον ανταγωνισμό και θα 
έχει ως αποτέλεσμα ανασφάλεια δικαίου. Επιπλέον, μεγάλοι πάροχοι υπηρεσιών θα μπορούν 
να καταχρώνται τη δεσπόζουσα θέση τους, καθορίζοντας τις αμοιβές τους και αφήνοντας 
ελάχιστο περιθώριο στους καταναλωτές να επιδιώξουν αποκατάσταση, ενώ θα υπονομεύσουν 
και τις μικρότερες εταιρείες. Εκφράζει τον φόβο ότι η απορρύθμιση των αμοιβών θα έχει 
πληθωριστικό αποτέλεσμα στην αγορά και ισχυρίζεται ότι αυτό συνιστά δήθεν προσπάθεια 
προώθησης του ανταγωνισμού και της διαφάνειας της αγοράς, ενώ στην πραγματικότητα 
συνιστά μια μορφή κοινωνικής και οικονομικής χειραγώγησης. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 24 Οκτωβρίου 2014. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 216 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2015



PE551.832v01-00 2/3 CM\1052999EL.doc

EL

Παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η μεταρρύθμιση σχετικά με τις επαγγελματικές υπηρεσίες που βρίσκεται σε εξέλιξη στην 
Ισπανία έχει γενικότερα ως στόχο τη μείωση των εμποδίων στην αγορά για την πρόσβαση σε 
επαγγελματικές υπηρεσίες και την παροχή αυτών στην Ισπανία. Συνιστά σημαντική συνέχεια 
στη σύσταση 6 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων της Ισπανίας του 20141.

Εφόσον επιτύχει τέτοιους στόχους στο μέλλον, η Επιτροπή θα μπορούσε να στηρίξει τη 
μελλοντική πρωτοβουλία άπαξ και εγκριθεί.

Όσον αφορά τις συγκεκριμένες πτυχές της μεταρρύθμισης που επισημαίνει ο αναφέρων, η 
Επιτροπή είναι ενήμερη για την ενοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που απαιτούνται 
από τα άτομα που εισέρχονται στα επαγγέλματα των «abogados» και των «procuradores», 
γεγονός το οποίο η Επιτροπή θεωρεί σημαντική μεταρρύθμιση για τον περιορισμό των 
εμποδίων στην πρόσβαση στα εν λόγω επαγγέλματα. Η άποψη της Επιτροπής είναι ότι δεν 
υπάρχει αιτιολόγηση ή αναλογικότητα στην απαίτηση διαφορετικών προσόντων για την 
πρόσβαση σε αυτές τις ουσιαστικά ίδιες δραστηριότητες της επικοινωνίας με τα δικαστήρια ή 
της υπεράσπισης πελατών ενώπιον δικαστηρίων.

Όσον αφορά την απορρύθμιση των αμοιβών για τους επαγγελματίες στον δικαστικό τομέα, η 
Επιτροπή δεν είναι ενήμερη σχετικά με απορρύθμιση που εισάγεται με την 
προγραμματισμένη μεταρρύθμιση.

Η Επιτροπή γνωρίζει για την αντικατάσταση ενός σχεδόν σταθερού συστήματος αμοιβών για 
«procuradores» από ένα γενικό όριο των 75.000 EUR, το οποίο ελαττώνει το τρέχον όριο που 
ανέρχεται στα 300.000 EUR, και από μια γενική μείωση των ενδιάμεσων ορίων αμοιβών. 
Αυτή η χαλάρωση των ρυθμίσεων των αμοιβών καθιστά δυνατό τον ανταγωνισμό στην 
ποιότητα και στις τιμές κάτω από το όριο, προς όφελος τόσο της ποιότητας των υπηρεσιών 
όσο και του γενικότερου συμφέροντος των καταναλωτών. Σε αντίθεση με τη γνώμη του 
αναφέροντος, η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι οι τρέχουσες αμοιβές καθορίζονται σε χαμηλό 
επίπεδο, ούτε ότι η προγραμματισμένη μεταρρύθμιση οδηγεί σε αύξηση των τιμών για τον 
εκάστοτε καταναλωτή. Η Επιτροπή επίσης δεν συμμερίζεται την άποψη του αναφέροντος ότι 
ο καταναλωτής θα αντιμετωπίσει συνθήκες λιγότερης ενημέρωσης και ασφάλειας όσον 
αφορά τον καθορισμό των τιμών, με δεδομένους τους κανόνες σχετικά με την παροχή 
πληροφοριών στον καταναλωτή που περιλαμβάνονται στην οδηγία για τις υπηρεσίες, η οποία 
ήδη μεταφέρθηκε στο ισπανικό εθνικό δίκαιο με τον νόμο 17/2009.

Όσον αφορά τη δυνατότητα των επαγγελματικών συμπράξεων να παρέχουν αμφότερες τις 
υπηρεσίες δικηγόρου και «procurador», η Επιτροπή θεωρεί ότι συνιστά σημαντική 
μεταρρύθμιση για την αντιμετώπιση των εμποδίων της εσωτερικής αγοράς στις υπηρεσίες 
«procurador» για παρόχους δικηγορικών υπηρεσιών που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη, 
στα οποία οι δικηγόροι και οι νομικές εταιρείες επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες όπως 
είναι η εκπροσώπηση των διαδίκων ενώπιον του δικαστηρίου και η επικοινωνία των διαδίκων 

                                               
1 Σύσταση του Συμβουλίου της 8ης Ιουλίου 2014 σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων  της 
Ισπανίας για το 2014 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα σταθερότητας της 
Ισπανίας, 2014 (2014/C  247/08), ΕΕ C 247, 20.7.2014, σ. 35.
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με το δικαστήριο.

Η Επιτροπή επίσης θεωρεί ότι οι προαναφερθείσες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες 
περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου στο οποίο είχε πρόσβαση η Επιτροπή, δεν προάγουν την 
κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης και τον περιορισμό του ανταγωνισμού, αλλά, αντιθέτως, 
ενισχύουν τον ανταγωνισμό στην αγορά νομικών υπηρεσιών εξαλείφοντας ορισμένα από τα 
υφιστάμενα εμπόδια για την είσοδο στα επαγγέλματα και την άσκησή τους, συγκεκριμένα 
από παρόχους υπηρεσιών από άλλα κράτη μέλη, ενισχύοντας την ποιότητα των υπηρεσιών 
και ευνοώντας τους καταναλωτές γενικότερα.

Τέλος, ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι, με τη μερική απορρύθμιση των δημόσιων 
επαγγελματικών ενώσεων, αυτοί οι ρυθμιστικοί φορείς δεν είναι σε θέση να εκτελέσουν 
δεόντως τα καθήκοντά τους, ιδίως λόγω του περιορισμού των οικονομικών τους 
δυνατοτήτων, γεγονός που έχει άμεσο αποτέλεσμα την χαμηλότερης ποιότητας 
επαγγελματική κατάρτιση. Η Επιτροπή είναι όντως ενήμερη σχετικά με τον περιορισμό των 
αμοιβών που χρεώνουν οι δημόσιες επαγγελματικές ενώσεις και την εφαρμογή του νόμου για 
την ενότητα της αγοράς (νόμος 20/2013) στις δημόσιες επαγγελματικές ενώσεις. Τέτοιες 
μεταρρυθμίσεις είναι, ωστόσο, απαραίτητες για την εφαρμογή των κανόνων που 
επιβάλλονται από την οδηγία για τις υπηρεσίες, όπως είναι η αναλογικότητα των διοικητικών 
αμοιβών και η εθνική εγκυρότητα των αδειών. Επιπλέον, η Επιτροπή θεωρεί ότι τέτοιοι 
κανόνες δεν υπονομεύουν τη δυνατότητα των φορέων αυτών να εκτελούν τα δημόσια 
καθήκοντά τους, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής κατάρτισης, με δεδομένο ότι οι 
αμοιβές εξακολουθούν να είναι αναλογικές με τις καταβληθείσες δαπάνες.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή έχει ενημερωθεί για ορισμένες από τις προβλεπόμενες μεταρρυθμίσεις της 
ισπανικής κυβέρνησης στον τομέα των νομικών επαγγελματικών υπηρεσιών που καταγγέλλει 
ο αναφέρων. Δεν περιλαμβάνονται στα σχέδια που κοινοποιήθηκαν από τις ισπανικές αρχές.

Όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στα εν λόγω σχέδια, η Επιτροπή 
θεωρεί ότι έχουν θετικό αντίκτυπο στον ανταγωνισμό και στον περιορισμό ή την εξάλειψη 
των εμποδίων που εξακολουθούν να υπάρχουν στην εσωτερική αγορά όσον αφορά την 
πρόσβαση στις εν λόγω υπηρεσίες και την παροχή αυτών.


