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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 2525/2013, imressqa minn J.R., ta’ ċittadinanza Spanjola, dwar l-
implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni Spanjola fir-rigward tad-
deregolamentazzjoni tal-professjonijiet

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jesprimi tħassib dwar numru ta’ kwistjonijiet li mistennija jinqalgħu b’rabta 
mal-leġiżlazzjoni l-ġdida li qed titressaq mill-Gvern Spanjol sabiex jimplimenta d-direttiva 
dwar il-forniment ta’ servizzi, inkluż l-impatt possibbli fuq il-konsumaturi li tippermetti li l-
prattikanti legali jwettqu attivitajiet oħra wkoll, xi ħaġa li l-membri tal-professjonijiet 
stabbiliti l-oħra m’għandhomx permess li jagħmlu. Huwa jargumenta li d-
deregolamentazzjoni ta’ funzjonijiet pubbliċi bħal dik ta’ prosekutur pubbliku se ddgħajjef 
ukoll il-kompetizzjoni u tirriżulta f’inċertezza legali. Barra minn hekk, il-fornituri tas-servizz 
kbar se jkunu f’pożizzjoni li jabbużaw mill-pożizzjoni dominanti tagħhom, jistabbilixxu l-
miżati tagħhom stess, u ftit li xejn iħallu marġni għall-konsumaturi biex ifittxu rimedju u 
jimminaw ukoll lil kumpaniji iżgħar. Huwa jibża’ li d-deregolamentazzjoni ta’ miżati se 
jkollha effett inflazzjonarju fuq is-suq u jsostni li dak li apparentement huwa tentattiv biex tiġi 
promossa l-kompetittività u t-trasparenza tas-suq huwa fil-fatt forma ta’ manipulazzjoni 
soċjali u ekonomika. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-24 ta’ Ottubru 2014. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 216(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Frar 2015

Il-kummenti tal-Kummissjoni
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Ir-riforma dwar is-servizzi professjonali li għaddejja fi Spanja hija ġeneralment maħsuba 
sabiex tnaqqas l-ostakli tas-suq għall-aċċess u l-eżerċizzju ta’ servizzi professjonali fi Spanja. 
Tikkostitwixxi segwitu importanti għar-Rakkomandazzjoni 6 fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew rigward il-Programm Nazzjonali ta’ Riforma Spanjol għall-20141.

Sakemm tikseb objettivi bħal dawn fil-futur, il-Kummissjoni tista’ tappoġġa l-inizjattiva 
futura ladarba din tiġi adottata.

Rigward l-aspetti tar-riforma speċifiċi enfasizzati mill-petizzjonant, il-Kummissjoni hija 
konxja tal-unifikazzjoni tal-kwalifiki professjonali meħtieġa mill-persuni li jaċċedu għall-
professjonijiet ta’ “abogados” (avukati) u “procuradores” (prosekuturi), li l-Kummissjoni 
tikkunsidra riforma importanti fit-tnaqqis tal-ostakli għall-aċċess għal dawk il-professjonijiet. 
Hija l-opinjoni tal-Kummissjoni li ma hemm l-ebda ġustifikazzjoni jew proporzjonalità fil-
ħtieġa ta’ kwalifiki differenti għall-aċċess għal dawn l-attivitajiet prattikament l-istess ta’ 
komunikazzjoni mal-qrati jew difiża tal-klijenti quddiem il-qrati.

Rigward id-deregolamentazzjoni tat-tariffi għall-professjonisti fis-settur tal-ġustizzja, il-
Kummissjoni mhijiex konxja ta’ deregolamentazzjoni introdotta mir-riforma ppjanata.

Il-Kummissjoni hija konxja mis-sostituzzjoni ta’ sistema ta’ tariffi kważi fissa għal 
“procuradores” b'limitu massimu ta’ €75 000, li jnaqqas il-limitu massimu kurrenti li huwa ta’ 
€300 000, u tnaqqis ġenerali tal-limiti massimi tat-tariffi intermedji. Dan it-tnaqqis fir-
regolamentazzjonijiet tat-tariffi għandu jippermetti kompetizzjoni fil-kwalità u fil-prezzijiet 
taħt il-limitu massimu, għall-benefiċċju kemm tal-kwalità tas-servizzi kif ukoll għall-interess 
ġenerali tal-konsumaturi. Kuntrarjament għall-opinjoni tal-petizzjonant, il-Kummissjoni la 
tikkunsidra li t-tariffi kurrenti huma stabbiliti f’livell baxx, u lanqas li r-riforma ppjanata 
għandha twassal għal żieda fil-prezzijiet għall-konsumatur okkażjonali. Il-Kummissjoni wkoll 
ma taqsamx l-opinjoni tal-petizzjonant li l-konsumatur ser jiġi affaċċjat b’inqas informazzjoni 
u ċertezza rigward l-iffissar tal-prezzijiet, minħabba r-regoli dwar l-informazzjoni lill-
konsumatur inklużi fid-Direttiva dwar is-Servizzi, diġà trasposti fil-liġi nazzjonali Spanjola 
bil-Liġi 17/2009.

Fir-rigward tal-permess ta’ sħubijiet professjonali għall-provvista kemm ta' servizzi ta’ avukat 
kif ukoll ta’ “procurador”, il-Kummissjoni tqisu bħala riforma importanti fl-indirizzar tal-
ostakli tas-suq intern għas-servizzi ta’ “procurador” għall-fornituri ta’ servizzi ta’ avukat li 
ġejjin minn Stati Membri oħra, fejn l-avukati u d-ditti tal-liġi jistgħu jipprovdu servizzi bħal 
rappreżentazzjoni ta’ partijiet quddiem il-qorti u komunikazzjonijiet tal-partijiet lill-qorti.

Il-Kummissjoni tikkunsidra wkoll li r-riformi msemmija hawn fuq, li huma inklużi fl-abbozz 
tal-liġi li l-Kummissjoni kellha aċċess għalih, ma għandhomx jirriżultaw f'abbuż ta’ 
pożizzjonijiet dominanti u jnaqqsu l-kompetizzjoni, iżda, għall-kuntrarju, isaħħu l-
kompetizzjoni fis-suq tas-servizzi legali billi jeliminaw xi wħud mill-ostakli eżistenti għall-
aċċess u l-eżerċizzju tal-professjonijiet, jiġifieri skont il-fornituri ta’ servizz minn Stati 

                                               
1  Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-8 ta’ Lulju 2014 dwar il-Programm Nazzjonali ta’ Riforma ta’ Spanja 
għall-2014 u li twassal l-opinjoni tal-Kunsill dwar il-Programm ta’ Stabbiltà ta’ Spanja, 2014 (2014/C  247/08), 
ĠU C247, 20.7.2014, p.35.
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Membri oħra, u b’hekk isaħħu l-kwalità tas-servizzi u jiffavorixxu lill-konsumaturi b'mod 
ġenerali.

Finalment il-petizzjonant jallega li, b’deregolamentazzjoni parzjali tal-Assoċjazzjonijiet 
Professjonali Pubbliċi, dawn il-korpi regolatorji mhux se jkunu jistgħu jwettqu d-dmirijiet 
tagħhom b’mod xieraq, jiġifieri bit-tnaqqis tal-kapaċità finanzjarja tagħhom, b’riżultati diretti 
fuq it-taħriġ vokazzjonali ta’ kwalità aktar baxxa. Il-Kummissjoni hija tabilħaqq konxja tal-
limitazzjoni tat-tariffi mitluba mill-Assoċjazzjonijiet Professjonali Pubbliċi u l-
implimentazzjoni tal-Liġi dwar l-Unità tas-Suq (il-Liġi 20/2013) għall-Assoċjazzjonijiet 
Professjonali Pubbliċi. Riformi bħal dawn huma, madankollu, meħtieġa għall-
implimentazzjoni tar-regoli imposti mid-Direttiva dwar is-Servizzi bħall-proporzjonalità tat-
tariffi amministrattivi u l-validità nazzjonali tal-awtorizzazzjonijiet. Barra minn hekk hija l-
opinjoni tal-Kummissjoni li regoli bħal dawn ma għandhomx idgħajfu l-kapaċità ta’ dawk il-
korpi biex iwettqu l-kompiti pubbliċi tagħhom, inkluż dak tat-taħriġ vokazzjonali, meta jiġi 
kkunsidrat il-fatt li t-tariffi għandhom jibqgħu proporzjonati mal-ispejjeż imġarrba.

Konklużjoni

Xi wħud mir-riformi maħsuba tal-Gvern Spanjol għas-servizzi professjonali legali ddenunzjati 
mill-petizzjonant ma tressqux għall-għarfien tal-Kummissjoni. Dawn mhumiex inklużi fl-
abbozzi notifikati mill-awtoritajiet Spanjoli.

Rigward ir-riformi inklużi f’abbozzi bħal dawn, il-Kummissjoni tikkunsidra li dawn 
għandhom impatt pożittiv fuq il-kompetizzjoni u fuq it-tnaqqis jew l-eliminazzjoni tal-ostakli 
tas-suq intern persistenti għall-aċċess u l-eżerċizzju tas-servizzi inkwistjoni.


