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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 2525/2013, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais J. R., par 
Spānijas tiesību aktu īstenošanu attiecībā uz profesionālās darbības 
ierobežojumu atcelšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas attiecībā uz vairākiem jautājumiem, kuri iespējami 
aktualizēsies saistībā ar jaunajiem tiesību aktiem, kurus Spānijas valdība iesniedza 
apspriešanai, lai īstenotu direktīvu par pakalpojumu sniegšanu, ieskaitot atļaujas 
praktizējošiem juristiem iesaistīties arī citās darbībās, kas nav atļauts citām noteiktām 
profesijām, iespējamo ietekmi uz patērētājiem. Viņš apgalvo, ka valsts pārvaldes amatu, 
piemēram, prokurora, profesionālās darbības ierobežojumu atcelšana iedragās arī konkurenci 
un radīs tiesisku nenoteiktību. Turklāt lielie pakalpojumu sniedzēji varēs izmantot savu 
dominējošo stāvokli, paši nosakot savu samaksu, kas atstās ļoti nelielu iespēju patērētājiem 
pieprasīt kompensācijas un arī apdraudēs mazākus uzņēmumus. Viņš ir nobažījies, ka 
samaksas regulējuma ierobežojumu atcelšana ietekmēs tirgu ar inflāciju, un uzskata, ka tas,
kas šķietami ir mēģinājums veicināt konkurētspēju un tirgus pārredzamību, patiesībā ir 
sociālās un ekonomiskās manipulācijas veids.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2014. gada 24. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 216. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2015. gada 28. februārī

Komisijas novērojumi
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Spānijā notiekošās profesionālo pakalpojumu reformas mērķis ir samazināt tirgus šķēršļus 
piekļuvei profesionālajiem pakalpojumiem Spānijā un šo pakalpojumu veikšanai. Šī reforma 
ir svarīgs solis, lai īstenotu Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgada ietvaros 
sagatavoto Ieteikumu Nr. 6, kas attiecas uz Spānijas 2014. gada valsts reformu programmu1.

Tāpēc, ja šīs iniciatīvas nākotnē sasniegs šādus mērķus, tad Komisija tās pieņemšanas 
gadījumā varētu atbalstīt.

Attiecībā uz konkrētajiem lūgumraksta iesniedzēja uzsvērtajiem reformas aspektiem Komisija 
apzinās nepieciešamību vienādot prasības attiecībā uz profesionālo kvalifikāciju personām, 
kam ir piekļuve "abogados" un "procuradores" profesijām, un Komisija to uzskata par svarīgu 
reformu, lai mazinātu šķēršļus piekļuvei tām. Komisija uzskata, ka nav pamatoti vai samērīgi 
prasīt dažādas kvalifikācijas piekļuvei šīm būtībā vienādajām darbībām, proti, saziņai ar tiesu 
vai klienta interešu aizstāvībai tiesā.

Attiecībā uz profesionāļu tarifu deregulāciju tieslietu sektorā jānorāda, ka Komisija nav 
informēta par šādu iespējamu deregulāciju saistībā ar iecerēto reformu.

Komisija ir informēta, ka notiks "procuradores" amata faktiski fiksēto tarifu sistēmas nomaiņa 
ar vispārēju augstāko līmeni EUR 75 000 apmērā, samazinot pašreizējo augstāko līmeni, kas 
bija EUR 300 000, un paredzot vispārēju samazinājumu arī attiecībā uz tarifu starplīmeņiem. 
Šī tarifu noteikumu atvieglošana pieļauj kvalitātes un cenas konkurenci zem maksimālā 
līmeņa, un tas palīdz gan uzlabot pakalpojumu kvalitāti, gan atbilst vispārējām patērētāju 
interesēm. Atšķirībā no lūgumraksta iesniedzēja Komisija neuzskata, ka pašreizējie tarifi būtu 
noteikti pārāk zemā līmenī vai ka plānotā reforma izraisīs cenu kāpumu neregulāriem 
pakalpojumu izmantotājiem. Komisija arī nepiekrīt lūgumraksta iesniedzēja viedoklim, ka 
saistībā ar fiksētiem tarifiem pakalpojumu izmantotājiem būs mazāk informācijas un 
skaidrības, jo jāņem vērā noteikumi par patērētāju informēšanu, kas paredzēti Pakalpojumu 
direktīvā un jau transponēti Spānijas tiesību aktos ar Likumu Nr. 17/2009.

Jānorāda, ka Komisija par nozīmīgu reformu uzskata tādas profesionālās partnerības 
atļaušanu, ar kuru nodrošinātu gan advokātu, gan "procurador" pakalpojumus, jo tā tiktu 
novērsti iekšējā tirgus šķēršļi, kas piekļuvei "procurador" amatam ir advokāta pakalpojumu 
sniedzējiem no citām dalībvalstīm, kurās juristiem un juridiskiem uzņēmumiem ir atļauts 
sniegt šādus pakalpojumus, piemēram, personu pārstāvību tiesā un iesaistīto pušu viedokļu 
paušanu tajā.

Komisija arī uzskata, ka iepriekš minētās reformas, kas ir iekļautas Komisijai pieejamajā 
likumprojektā, neveicina dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu un nesamazina 
konkurenci, bet, gluži pretēji, palielina konkurenci juridisko pakalpojumu tirgū, novēršot 
dažus no esošajiem šķēršļiem ienākšanai tirgū un šo profesiju veikšanai, proti, tas attiecināms 
uz pakalpojumu sniedzējiem no citām dalībvalstīm, un tādējādi tiek uzlabota pakalpojumu 
kvalitāte, kas nāk par labu vispārējām patērētāju interesēm.

                                               
1 Padomes Ieteikums (2014. gada 8. jūlijs) par Spānijas 2014. gada valsts reformu programmu un ar ko sniedz 
Padomes atzinumu par Spānijas 2014. gada stabilitātes programmu (2014/C 247/08), OV C247, 29.7.2014., 
35. lpp.).
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Visbeidzot, lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka, daļēji atceļot regulējumu attiecībā uz 
sabiedriskajām profesionālajām apvienībām, šīs regulatīvās iestādes nevarēs pienācīgi veikt 
savus pienākumus, proti, samazināsies to finansiālās iespējas un tas tieši pasliktinās 
profesionālās apmācības kvalitāti. Komisija patiešām apzinās to, kādu ietekmi uz 
sabiedriskajām profesionālajām apvienībām atstās to noteikto maksu ierobežojums un tirgus 
vienotības likuma (Likuma Nr. 20/2013) īstenošana. Šādas reformas tomēr ir nepieciešamas, 
lai īstenotu Pakalpojumu direktīvas noteikumus, piemēram, par administratīvo maksu 
samērīgumu un piešķirto atļauju derīgumu dalībvalstīs. Turklāt Komisija uzskata, ka šādi 
noteikumi neapdraud šo iestāžu spēju pildīt savus sabiedriskos uzdevumus, tostarp 
profesionālās apmācības jomā, jo maksas arī turpmāk drīkst noteikt atbilstošas reālajām 
izmaksām.

Nobeigums

Komisijai nebija zināmi daži no aspektiem, kas iekļauti Spānijas valdības iecerētajā reformā 
attiecībā uz juridiskajiem profesionālajiem pakalpojumiem, un par kuriem ziņoja lūgumraksta 
iesniedzējs. Tie nebija iekļauti Spānijas iestāžu iesniegtajos projektos.

Attiecībā uz šajos projektos minētajām reformām Komisija uzskata, ka tām būs pozitīva 
ietekme uz konkurenci un ar tiem pazeminās vai likvidēs iekšējā tirgū pastāvošos šķēršļus, 
kas kavē gan piekļuvi šo pakalpojumu sniegšanai, gan to izmantošanai.


