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TEATIS LIIKMETELE

Teema: Petitsioon nr 2525/2013, mille on esitanud Hispaania kodanik J. R. Hispaania 
seaduste rakendamise kohta seoses kutsealade reguleerimise vähendamisega

1. Petitsiooni kokkuvõte

Petitsiooni esitaja väljendab muret mitme probleemi pärast, mis võivad tekkida Hispaania 
valitsuse esitatud uute õigusaktide tõttu, mille eesmärk on rakendada direktiiv teenuste 
osutamise kohta. Uued õigusaktid võivad sealhulgas avaldada mõju tarbijatele, kui 
õiguspraktikutel lubatakse tegeleda ka muude tegevustega, kusjuures muude reguleeritud 
kutsealade esindajad seda teha ei tohi. Petitsiooni esitaja märgib, et avalikke ülesandeid 
täitvate kutsealade, nagu riigiprokuröri ülesannete reguleerimise vähendamine õõnestab ka 
konkurentsi ning selle tulemuseks on õiguslik ebakindlus. Pealegi on suurtel 
teenusteosutajatel siis võimalik kuritarvitada turgu valitsevat seisundit, kehtestada oma 
teenustasud, mistõttu jääb tarbijatele väga vähe võimalusi õiguskaitseks ning see seab ka 
väikesed ettevõtted ebakindlasse olukorda. Petitsiooni esitaja kardab, et teenustasude 
reguleerimise vähendamine tekitab turul inflatsiooni, ning väidab, et see, millega püütakse 
jätta muljet, justkui oleks tegemist konkurentsi ja turu läbipaistvuse edendamisega, on 
tegelikult sotsiaalse ja majandusliku manipulatsiooni vorm.

2. Vastuvõetavus

Tunnistatud vastuvõetavaks 24. oktoobril 2014. Euroopa Komisjonil paluti anda teavet 
(kodukorra artikli 216 lõige 6).

3. Euroopa Komisjoni vastus, mis saadi 28. veebruaril 2015

Komisjoni märkused
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Hispaanias käimasoleva kutseteenuste reformi üldeesmärk on vähenda turutõkkeid, mis 
takistavad kutseteenustele juurdepääsu ja nende osutamist Hispaanias. See on oluline 
järelmeede tulenevalt kuuendast soovitusest, mis on esitatud Euroopa poolaasta kontekstis ja 
mis käsitleb Hispaania 2014. aasta riiklikku reformikava1.

Kui need eesmärgid tulevikus saavutatakse, võib komisjon toetada järgmisi vastuvõetud 
algatusi.

Mis puudutab reformi spetsiifilisi aspekte, mida petitsiooni esitaja rõhutas, siis komisjon on 
teadlik sellest, et ühtlustatakse kutsekvalifikatsioone, mida nõutakse isikutelt, kes soovivad 
tegutseda kutsealadel „abogados” ja „procuradores”. Komisjon peab seda oluliseks reformiks, 
et lihtsustada juurdepääsu neile kutsealadele. Komisjoni arvates pole see põhjendatud ega 
proportsionaalne, kui nõutakse erinevat kvalifikatsiooni, et asuda tegutsema neil sisuliselt 
samasugustel aladel, mis kujutavad endast suhtlemist kohtutega või klientide kaitsmist kohtus.

Mis puudutab õiguspraktikute tariifide dereguleerimist, siis ei ole komisjon teadlik sellest, et 
seda tehtaks kavandatava reformi raames.

Komisjonile on teada, et uuendatakse kutseala „procuradores” praktiliselt fikseeritud tariifide 
süsteemi, nii et üldiseks ülempiiriks jääb 75 000 eurot, alandades seega praegust ülempiiri 300 
000 eurot. Sellega kaasneb vaheastmete tariifide ülemmäärade üldine vähendamine. Tariifide 
reguleerimise lihtsustamine võimaldab konkurentsi kvaliteedis ja ülemmäärast allapoole 
jäävate hindade puhul, mis tuleb kasuks nii teenuse kvaliteedile kui ka tarbijate üldistele 
huvidele. Komisjon ei nõustu petitsiooni esitaja seisukohaga, et praegused tariifid oleksid 
määratud madalad või et kavandatav reform toob kaasa hinnatõusu juhutarbijate jaoks. 
Komisjon ei jaga ka petitsiooni esitaja arvamust, et kindlate hindadega kaasneb tarbija jaoks 
teabe ja kindluse vähenemine, arvestades seda, et tarbijale esitatava teabe eeskirjad sisalduvad 
teenuste direktiivis, mis seadusega 17/2009 on juba Hispaania siseriiklikusse õigusesse üle 
võetud.

Komisjon on seisukohal, et kui ametipartnerlustel lubatakse osutada nii advokaadi- kui ka 
„procurador” teenuseid, siis on see oluline reform, mis aitab „procurador” teenustega seoses 
eemaldada siseturu tõkked, mis on takistuseks advokaaditeenuste osutajatele teistest 
liikmesriikidest, kus advokaatidel ja õigusbüroodel on lubatud osutada selliseid teenuseid 
nagu poolte esindamine kohtus ja poolte suhtlemine kohtuga.

Komisjon on ühtlasi seisukohal, et eelnimetatud reformid, mis sisalduvad seaduseelnõus, 
millega komisjon on tutvunud, ei soodusta turgu valitseva seisundi kuritarvitamist ega 
vähenda konkurentsi, vaid vastupidi parandavad konkurentsi õigusteenuste turul, sest 
eemaldavad mõned senised tõkked, mis on takistanud konkreetsete elukutsete esindajatel 
sellele turule sisenemast ja seal tegutsemast, näiteks teistest liikmesriikidest pärit 
teenuseosutajatel. See parandab teenuste kvaliteeti ja tuleb üldises plaanis kasuks tarbijatele.

Lõpuks kaebab petitsiooni esitaja selle üle, et kui kutseühingud osaliselt dereguleerida, siis ei 

                                               
1 Nõukogu 8. juuli 2014. aasta soovitus, milles käsitletakse Hispaania 2014. aasta riiklikku reformikava ja 
esitatakse nõukogu arvamus Hispaania 2014. aasta stabiilsusprogrammi kohta (2014/C 247/08), ELT C247, 
20.7.2014, lk 35.
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ole need reguleerivad asutused enam võimelised oma kohustusi piisavalt täitma, nimelt kui 
vähendatakse nende finantssuutlikkust, on otseseks tagajärjeks kutseõppe madalam kvaliteet. 
Komisjon on tõepoolest teadlik sellest, et piiratakse kutseühingute nõutavaid tasusid ning turu 
ühtsuse tagamise seadust nr 20/2013 rakendatakse kutseühingute suhtes. Kuid sellised 
reformid on vajalikud, et rakendada teenuste direktiiviga kehtestatud eeskirjad, nagu 
haldustasude proportsionaalsus ja lubade riiklik kehtivus. Lisaks on komisjon seisukohal, et 
sellised eeskirjad ei kahjusta nende institutsioonide suutlikkust täita oma ülesandeid, 
sealhulgas pakkuda kutseõpet, arvestades asjaolu, et need tasud on proportsionaalsed 
tekkivate kuludega.

Järeldus

Mõnedest Hispaania valitsuse kavandatavatest reformidest, mis puudutavad õigusala töötajate 
osutatavaid teenuseid ja millega petitsiooni esitaja rahul ei ole, pole Euroopa Komisjoni 
teavitatud. Neid ei ole lisatud eelnõudesse, millest Hispaania ametiasutused on teavitanud.

Mis aga puudutab neid reforme, mis sisalduvad eelnõudes, siis on komisjon seisukohal, et nad 
mõjutavad positiivselt konkurentsi ning vähendavad või eemaldavad siseturul püsivaid 
tõkkeid, mis takistavad nimetatud teenustele juurdepääsu või nende teenuste osutamist.


