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Subiect: Petiția nr. 2525/2013, adresată de J.R., de cetățenie spaniolă, privind 
aplicarea legislației spaniole cu privire la dereglementarea profesiilor

1. Rezumatul petiției

Petiționarul își exprimă îngrijorarea cu privire la o serie de chestiuni preconizate să apară în 
legătură cu noua legislație propusă de guvernul spaniol, de aplicare a directivei privind 
furnizarea de servicii, inclusiv cu privire la eventualul impact pe care l-ar putea avea asupra 
consumatorilor faptul de a li se permite practicienilor din domeniul dreptului să se angajeze și 
în alte activități, posibilitate interzisă altor profesii reglementate. Petiționarul susține faptul că 
dereglementarea funcțiilor publice, cum ar fi cea de procuror, va submina, de asemenea, 
concurența și va avea drept rezultat incertitudinea juridică. În plus, marii furnizori de servicii 
se vor afla într-o situație de abuz de poziție dominantă, stabilind propriile tarife, lăsând 
consumatorilor o marjă foarte redusă de a recurge la căi de atac și, de asemenea, subminând 
companiile mai mici. Petiționarul se teme că dereglementarea tarifelor va avea un efect 
inflaționist asupra pieței și susține că ceea ce în aparență este o încercare de a promova 
competitivitatea și transparența pe piață este, de fapt, o formă de manipulare socială și 
economică. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 24 octombrie 2014. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 216 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2015

Observațiile Comisiei
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Reforma serviciilor profesionale aflată în curs de desfășurare în Spania are drept obiectiv 
general reducerea obstacolelor pe piață în ceea ce privește accesul la serviciile profesionale și 
exercitarea acestora în Spania. Aceasta constituie o reacție importantă pe marginea 
Recomandării 6, în contextul Semestrului european, în ceea ce privește Programul național de 
reformă pentru 2014 al Spaniei1.

În măsura în care reforma își va îndeplini aceste obiective în viitor, Comisia ar putea sprijini 
viitoarea inițiativă, odată ce va fi adoptată.

În ceea ce privește aspectele specifice ale reformei, subliniate de petiționar, Comisia cunoaște 
unificarea calificărilor profesionale solicitate persoanelor care acced la profesiile de 
„abogados” și „procuradores”, considerată de Comisie ca o reformă importantă în procesul de 
reducere a barierelor în ceea ce privește accesul la profesiile respective. În opinia Comisiei, 
nu există nicio justificare sau proporționalitate în a solicita calificări diferite pentru a accede 
la aceste activități, care sunt în esența lor echivalente, de comunicare cu instanțele sau de 
apărare a clienților în fața instanțelor.

În ceea ce privește dereglementarea tarifelor pentru profesioniștii din sectorul justiției, 
Comisia nu are cunoștință de vreo dereglementare introdusă de reforma planificată.

Comisia are cunoștință de o înlocuire a sistemului cvasi-fix de tarife pentru „procuradores” cu 
un plafon general de 75 000 de euro, diminuându-se plafonul actual de 300 000 de euro, și o 
reducere generală a plafoanelor tarifelor intermediare. Relaxarea normelor tarifare va favoriza 
concurența pentru calitate și prețurile sub acest plafon, atât în beneficiul calității serviciilor, 
cât și în interesul general al consumatorilor. Contrar opiniei petiționarului, Comisia nu 
consideră că tarifele actuale sunt fixate la un nivel scăzut și nici că reforma prevăzută va 
conduce la o creștere a prețurilor pentru eventualii consumatori. Comisia nici nu împărtășește 
opinia petiționarului, conform căreia consumatorul va avea mai puține informații și 
certitudine cu privire la fixarea prețurilor, având în vedere normele privind informarea 
consumatorilor incluse în Directiva privind serviciile, deja transpusă în legislația națională 
spaniolă prin Legea 17/2009.

În legătură cu dreptul parteneriatelor profesionale de a furniza atât servicii de avocatură, cât și 
de „procurador”, Comisia consideră că reprezintă o reformă importantă în eliminarea 
barierelor pe piața internă din calea serviciilor de „procurador” pentru furnizorii de servicii de 
avocatură care provin din alte state membre, în care avocații și cabinetele juridice au dreptul 
de a furniza servicii cum ar fi reprezentarea părților în fața instanțelor și comunicările părților 
în fața instanțelor.

Comisia consideră, de asemenea, că reformele menționate mai sus, care sunt incluse în 
proiectul de lege la care Comisia a avut acces, nu vor încuraja abuzul de poziții dominante și 
nu vor reduce concurența, ci, dimpotrivă, vor spori concurența pe piața serviciilor juridice, 
eliminând unele dintre barierele existente în ceea ce privește accesul la aceste profesii și 
exercitarea lor, mai exact pentru furnizorii de servicii din alte state membre, sporind calitatea 

                                               
1  Recomandarea Consiliului din 8 iulie 2014 privind Programul național de reformă pentru 2014 al Spaniei și 
care include un aviz al Consiliului privind Programul de stabilitate al Spaniei 2014 (2014/C  247/08), JO C 247, 
20.7.2014, p. 35.
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serviciilor și favorizând consumatorii în general.

În final, petiționarul susține faptul că, prin dereglementarea parțială a asociațiilor profesiilor 
publice, aceste organisme de reglementare nu vor putea să-și îndeplinească obligațiile în mod 
adecvat, în special prin reducerea capacității lor financiare, ceea ce va avea drept rezultat 
direct scăderea calității formării profesionale. Comisia are cunoștință, într-adevăr, de limitarea 
tarifelor percepute de asociațiile profesionale publice și aplicarea Legii privind unitatea pieței 
(Legea 20/2013) în cazul asociațiilor profesionale publice. Aceste reforme sunt totuși 
necesare pentru a aplica normele impuse de Directiva privind serviciile, cum ar fi 
proporționalitatea taxelor administrative și validitatea națională a autorizațiilor. În plus, 
Comisia consideră că aceste norme nu vor submina capacitatea acestor organisme de a-și 
îndeplini sarcinile publice, inclusiv cele de formare profesională, având în vedere faptul că 
taxele rămân proporționale cu costurile înregistrate.

Concluzie

Unele dintre reformele prevăzute de guvernul spaniol pentru serviciile juridice profesionale 
denunțate de petiționar nu au fost aduse la cunoștința Comisiei. Acestea nu sunt incluse în 
proiectele notificate de autoritățile spaniole.

În ceea ce privește reformele incluse în aceste proiecte, Comisia consideră că au un impact 
pozitiv asupra concurenței și asupra reducerii sau eliminării barierelor persistente de pe piața 
internă în ceea ce privește accesul la serviciile în cauză și exercitarea acestora.


