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szakmák deregulációjáról szóló spanyol jogszabály végrehajtásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki a szolgáltatásnyújtásról szóló irányelv végrehajtása 
keretében a spanyol kormány által benyújtandó új jogszabállyal kapcsolatban felmerülő 
számos kérdés, többek között annak a fogyasztókra gyakorolt esetleges hatása kapcsán, hogy 
az ügyvédek más tevékenységeket is folytathatnak, amit más szakmák képviselői nem 
tehetnek meg. Úgy érvel, hogy az olyan, közfeladatot ellátó szereplők, mint az ügyészek 
szerepének deregulációja alá fogja ásni a versenyt, és jogbizonytalansághoz vezet. Továbbá a 
nagy szolgáltatásnyújtók olyan helyzetbe fognak kerülni, hogy vissza tudnak élni 
erőfölényükkel, maguk állapíthatják meg díjaikat, csekély mozgásteret hagyva a 
fogyasztóknak a jogorvoslatra, és veszélyeztetve a kisebb társaságokat is. Fél, hogy a díjak 
deregulációja inflációs hatással fog járni a piacon, és úgy véli, hogy ami látszólag a 
versenyképesség és a piaci átláthatóság fokozására irányuló kísérlet, az valójában a társadalmi 
és gazdasági manipulálás egy formája. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva 2014. október 24-én. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 216. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2015. február 28.

A Bizottság észrevételei
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A szakmai szolgáltatások közelgő spanyolországi reformjának általános célja, hogy 
csökkentse Spanyolországban a szakmai szolgáltatásokhoz való hozzáférés és az azok 
gyakorlása előtt álló piaci akadályokat. A reform az európai szemeszter keretében 
Spanyolország 2014. évi nemzeti reformprogramjával kapcsolatosan megfogalmazott 6. 
ajánlás1 folyományának tekinthető.

A Bizottság a jövőbeli kezdeményezés elfogadása után – amennyiben eléri ezeket a célokat –
támogatni fogja azt.

Ami a reformnak a petíció benyújtója által kiemelt konkrét aspektusait illeti, a Bizottság 
tisztában van az „abogado” és „procurador” szakmákat gyakorolni kívánóknak előírt szakmai 
képesítések egységesítésével, melyet az e szakmák végzése előtt álló akadályok enyhítésének 
irányába tett fontos reformnak tart. A Bizottság véleménye szerint indokolatlan és aránytalan 
eltérő képesítést előírni két olyan, lényegét tekintve azonos tevékenységre vonatkozóan, 
amelyek alapjában véve ugyanarra irányulnak: a bíróságokkal folytatott kommunikációra 
vagy az ügyfelek bíróságok előtti védelmére.

Ami az igazságszolgáltatási ágazatban dolgozók díjainak deregulációját illeti, a Bizottság nem 
értesült a tervezett reform által bevezetendő deregulációról.

A Bizottság úgy tudja, hogy a „procurador” szakmában dolgozók esetében fennálló, félig-
meddig rögzített díjazási rendszert a jelenlegi 300 000 eurós felső korlát csökkentésével egy 
általános, 75 000 eurós felső korlát váltja fel, illetve általánosságban csökkennek a közbeeső 
díjkorlátok. A díjazásra vonatkozó szabályok ilyen könnyítése lehetővé teszi a versenyt a 
minőség és a korlát alatt maradó árak tekintetében, ami egyrészt javítja a szolgáltatások 
minőségét, másrészt a fogyasztók általános érdekeit szolgálja. A petíció benyújtójának 
véleményével szemben a Bizottság szerint a jelenlegi tarifák nem túl alacsonyak, illetve a 
tervezett reform nem fogja emelni az árakat az alkalmi fogyasztók számára. A Bizottság 
továbbá nem osztja a petíció benyújtójának azt a nézetét sem, mely szerint a fogyasztó 
kevesebb tájékoztatást kap és bizonytalanabb lesz az árazással kapcsolatban, tekintettel arra, 
hogy a fogyasztók tájékoztatására vonatkozó, a szolgáltatási irányelvben szereplő szabályokat 
a 17/2009. sz. törvénnyel már átültették a spanyol nemzeti jogba.

Azt, hogy a szakmai  partnerségek számára lehetővé válik az ügyvédi és „procurador”-i 
szolgáltatások együttes biztosítása, a Bizottság jelentős reformnak tekinti a „procurador”-i 
szolgáltatások tekintetében fennálló belső akadályok felszámolása tekintetében az olyan más 
tagállamokból érkező, ügyvédi szolgáltatásokat nyújtók előtt, ahol az ügyvédek és az ügyvédi 
irodák számára megengedett olyan szolgáltatások nyújtása, mint például a felek bíróság előtti 
képviselete, valamint a felek bírósággal folytatott kommunikációjának lefolytatása.

A Bizottság továbbá úgy véli, hogy a fent említett, a rendelkezésére álló tervezetben szereplő 
reformok nem mozdítják elő az erőfölénnyel való visszaélést, illetve nem csökkentik a 
versenyt, hanem épp ellenkezőleg, fokozzák a versenyt a jogi szolgáltatások piacán azzal, 
hogy eltörlik a szakmákhoz való hozzáférés és azok gyakorlása előtt álló, konkrétan a más 

                                               
1 A Tanács 2014. július 8-i ajánlása Spanyolország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben 
véleményezi Spanyolország 2014. évi stabilitási programját (2014/C 247/08), HL C 247., 2014.7.20., 35. o.
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tagállamokból érkező szolgáltatókat sújtó jelenlegi akadályok egy részét, ami javítja a 
szolgáltatások minőségét, és általánosságban előnyös a fogyasztók számára.

A petíció benyújtója végezetül azt állítja, hogy a szakmai szerveztek részleges deregulációja 
révén e szabályozó szervek – konkrétan pénzügyi kapacitásaik csökkentése miatt – nem 
fogják tudni megfelelően elvégezni feladataikat, aminek közvetlen eredményeképpen 
csökkenni fog a szakképzés minősége. A Bizottság valóban tisztában van a szakmai 
szervezetek által felszámított díjakra vonatkozó korlátokkal, valamint a piaci egységről szóló 
(20/2013. sz.) törvény szakmai szervezetek tekintetében történő végrehajtásával. Ezek a 
reformok azonban szükségesek a szolgáltatási irányelv által előírt – például az igazgatási 
díjak arányosságával és az engedélyek nemzeti érvényességével kapcsolatos – szabályok 
végrehajtása tekintetében. Ezenkívül a Bizottság úgy véli, hogy az ilyen szabályok nem 
veszélyeztetik e szervek képességét arra, hogy ellássák közfeladataikat, ideértve a szakképzést 
is, tekintettel arra, hogy a díjaknak arányban kell állniuk a felmerülő költségekkel.

Összegzés

A spanyol kormány által a jogi szakmai szolgáltatások tekintetében tervezett, a petíció 
benyújtója által kifogásolt reformok egy részéről a Bizottságnak nincsen tudomása. Nem 
szerepelnek a spanyol hatóságok által rendelkezésre bocsátott tervezetben.

A tervezetben szereplő reformok tekintetében a Bizottság úgy véli, hogy azok pozitív hatással 
lesznek a versenyre, valamint a szóban forgó szolgáltatásokhoz való hozzáférés és azok 
gyakorlása előtt álló tartós akadályok csökkentésére vagy felszámolására.


