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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 2525/2013, którą złożył J.R. (Hiszpania), w sprawie wdrożenia 
ustawodawstwa hiszpańskiego w zakresie deregulacji zawodów

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża zaniepokojenie ilością problemów, które mogą wystąpić w 
związku z przedstawieniem przez rząd hiszpański propozycji nowych przepisów 
umożliwiających wdrożenie dyrektywy o świadczeniu usług, w tym możliwym wpływem, 
jaki wywrze na konsumentów umożliwienie prawnikom praktykom angażowania się także w 
inne rodzaje działalności, do czego nie są uprawnieni przedstawiciele innych uznanych 
zawodów. Składający petycję twierdzi, że deregulacja takich funkcji publicznych, jak 
prokurator, osłabi także konkurencję i doprowadzi do niepewności prawa. Ponadto stworzy to 
warunki do nadużywania dominującej pozycji przez dużych dostawców usług poprzez 
ustalanie przez nich własnych stawek opłat, znaczące ograniczanie możliwości konsumentów 
w zakresie dochodzenia roszczeń oraz osłabianie pozycji mniejszych firm. Składający petycję 
wyraża obawę, że deregulacja opłat wywrze inflacyjny wpływ na rynek, oraz twierdzi, że to, 
co jest pozornie próbą promowania konkurencyjności i przejrzystości rynku, w rzeczywistości 
stanowi formę manipulacji społecznej i ekonomicznej. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 24 października 2014 r. Zwrócono się do 
Komisji o przekazanie informacji (art. 216 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 lutego 2015 r.

Uwagi Komisji
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Reforma usług świadczonych w ramach wolnych zawodów, jaką wdraża się w Hiszpanii, ma 
ogólnie na celu ograniczenie barier rynkowych utrudniających dostęp do tych usług w 
Hiszpanii oraz ich świadczenie. Reforma ta stanowi ważny krok mający na celu wdrożenie 
zalecenia nr 6 w kontekście europejskiego semestru dotyczącego hiszpańskiego krajowego 
programu reform z 2014 r.1

O ile cele takie będą realizowane w przyszłości, Komisja mogłaby wesprzeć przyszłą 
inicjatywę, jeżeli zostanie ona przyjęta.

W kwestii szczegółowych aspektów reform poruszonych przez składającego petycję Komisja 
zdaje sobie sprawę z ujednolicenia kwalifikacji zawodowych wymaganych od osób 
starających się o wykonywanie zawodów takich jak „abogados” czy „procuradores” i uważa, 
że jest to ważna reforma ułatwiająca dostęp do tych zawodów. Zdaniem Komisji wymaganie 
różnych kwalifikacji umożliwiających wykonywanie tych zasadniczo jednakowych rodzajów 
działalności polegających na komunikowaniu się z sądami lub obronie klientów przed sądem 
jest nieuzasadnione i nieproporcjonalne.

Jeżeli chodzi o deregulację opłat dla osób prowadzących działalność zawodową w wymiarze 
sprawiedliwości, Komisja nie dostrzega prób wprowadzenia deregulacji za pomocą 
planowanej reformy.

Zdaniem Komisji chodzi o zastąpienie praktycznie sztywnego systemu opłat dla 
„procuradores” ogólnym pułapem na poziomie 75 000 EUR, co oznacza obniżenie obecnego 
pułapu wynoszącego 300 000 EUR oraz ogólne obniżenie pośrednich pułapów taryfowych. 
Owo rozluźnienie regulacji taryfowych umożliwi konkurencję w zakresie jakości i ceny 
poniżej ustalonego pułapu, co będzie korzystne zarówno z punktu widzenia jakości usług, jak 
i ogólnego zainteresowania ze strony konsumentów. W przeciwieństwie do składającego 
petycję Komisja ani nie uważa, że obecne taryfy są na niskim poziomie, ani że planowana 
reforma doprowadzi do wzrostu cen dla konsumentów sporadycznie korzystających z 
przedmiotowych usług. Komisja nie podziela również zdania składającego petycję, że 
konsumenci będą słabiej poinformowani o zasadach ustalania cen i będą mieć mniejszą 
pewność w tym zakresie, a to z uwagi na zasady informowania konsumentów określone w 
dyrektywie usługowej wdrożonej już do prawa hiszpańskiego na mocy ustawy 17/2009.

Jeżeli chodzi o pozwolenie spółkom partnerskim na świadczenie usług prawniczych i 
prokuratorskich („procurador”), Komisja uważa, że jest to ważna reforma likwidująca bariery 
na rynku wewnętrznym w dziedzinie usług prokuratorskich dla podmiotów świadczących 
usługi prawnicze i jednocześnie pochodzących z innych państw członkowskich, w których 
prawnikom i kancelariom prawnym wolno świadczyć usługi takie jak reprezentowanie stron 
przed sądem i zapewnienie komunikacji między stronami a sądem.

Komisja jest również zdania, że wspomniane wyżej reformy, ujęte w projekcie ustawy, do 
której Komisja miała dostęp, nie będą sprzyjać nadużywaniu dominującej pozycji ani nie 
ograniczą konkurencji, ale wręcz przeciwnie – wzmocnią konkurencję na rynku usług 

                                               
1 Zalecenie Rady z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie krajowego programu reform Hiszpanii z 2014 r. oraz 
zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Hiszpanię programu stabilności na rok 2014 (2014/C 
247/08; Dz.U. C 247 z 20.7.2014, s. 35).
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prawniczych, gdyż doprowadzą do eliminacji niektórych istniejących barier utrudniających 
podjęcie i wykonywanie wspomnianych zawodów, mianowicie przez podmioty z innych 
państw członkowskich, co poprawi jakość usług i będzie ogólnie korzystne dla konsumentów.

Składający petycję utrzymuje ponadto, że częściowa deregulacja publicznych stowarzyszeń 
zawodowych doprowadzi do tego, iż owe podmioty regulacyjne nie będą w stanie 
odpowiednio wykonywać swoich obowiązków, gdyż ograniczone zostaną ich zdolności 
finansowe, co będzie miało bezpośredni wpływ na niższą jakość szkolenia zawodowego. 
Komisja jak najbardziej zdaje sobie sprawę z ograniczenia opłat pobieranych przez publiczne 
stowarzyszenia zawodowe oraz ze stosowania ustawy o jedności rynku (ustawa nr 20/2013) w 
stosunku do tych stowarzyszeń. Reformy takie są jednak konieczne, aby wdrożyć przepisy 
przewidziane w dyrektywie usługowej dotyczące np. proporcjonalności opłat 
administracyjnych i ważności krajowych zezwoleń. Co więcej, Komisja jest zdania, że takie 
przepisy nie osłabią zdolności tych podmiotów do wykonywania powierzonych im zadań 
publicznych, takich jak m.in. szkolenia zawodowe, zwłaszcza że opłaty wciąż będą 
proporcjonalne do ponoszonych kosztów.

Podsumowanie

Komisji nie poinformowano o niektórych reformach planowanych przez rząd Hiszpanii w 
odniesieniu do usług prawniczych świadczonych w ramach wolnych zawodów, które 
składający petycję poddał krytyce. Nie ma ich w projektach przekazanych przez władze 
Hiszpanii.

W odniesieniu do reform znajdujących się w przekazanych projektach Komisja uważa, że 
będą one miały pozytywny wpływ na konkurencję oraz ograniczą lub zlikwidują utrzymujące 
się na rynku wewnętrznym bariery utrudniające dostęp do przedmiotowych usług i ich 
świadczenie.


