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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 2525/2013, ktorú predkladá J. R., španielsky štátny príslušník, o 
vykonávaní španielskych právnych predpisov o deregulácii povolaní

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície vyjadruje znepokojenie, pokiaľ ide o množstvo problémov, ktoré sa 
očakávajú v súvislosti s novými právnymi predpismi predkladanými španielskou vládou na 
účely vykonávania smernice o poskytovaní služieb vrátane ich možného vplyvu na 
spotrebiteľov, ktoré by umožňovali právnikom zapájať sa aj do ďalších činností, čo členovia 
ostatných etablovaných povolaní robiť nemôžu. Tvrdí, že deregulácia verejných funkcií, 
napríklad funkcie prokurátora, takisto oslabí hospodársku súťaž a vyústi do právnej neistoty. 
Okrem toho, veľkí poskytovatelia služieb budú môcť zneužívať svoje dominantné postavenie 
tým, že si stanovia vlastné poplatky, ponechajú spotrebiteľom veľmi málo priestoru na to, aby 
požadovali náhradu, a tiež oslabia menšie spoločnosti. Obáva sa, že deregulácia poplatkov 
bude mať inflačný účinok na trh, a tvrdí, že to, čo sa javí ako pokus o podporu 
konkurencieschopnosti a transparentnosti trhu, je v skutočnosti formou sociálnej a 
hospodárskej manipulácie. 

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 24. októbra 2014. Parlament požiadal Komisiu o 
poskytnutie informácií (článok 216 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 28. februára 2015

Poznámky Komisie

Prebiehajúca reforma právnických služieb v Španielsku má vo všeobecnosti za cieľ znížiť 
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trhové prekážky brániace pri prístupe k právnickým službám a ich výkone v Španielsku. 
Predstavuje významné opatrenie nadväzujúce na odporúčanie č. 6 v rámci európskeho 
semestra, ktoré sa týka národného programu reforiem Španielska na rok 20141.

Pokiaľ sa budúcou iniciatívou podarí tieto ciele v budúcnosti dosiahnuť, Komisia by ju mohla 
po jej schválení podporiť.

Čo sa týka konkrétnych aspektov reformy, na ktoré poukázal predkladateľ petície, Komisia si 
je vedomá zjednocovania odborných kvalifikácií, ktoré sa vyžadujú od osôb pri prístupe k 
povolaniam „abogados“ a „procuradores“, čo Komisia považuje za významnú reformu 
zameranú na zmiernenie prekážok brániacich v prístupe k týmto povolaniam. Komisia zastáva 
názor, že neexistuje žiaden dôvod, aby sa na prístup k týmto v podstate rovnakým činnostiam 
spočívajúcim v komunikácii so súdmi alebo obhajobe klientov na súdoch mali požadovať 
odlišné kvalifikácie, a nie je to ani primerané. 

V súvislosti s dereguláciou poplatkov pre odborníkov pôsobiacim v sektore spravodlivosti si 
Komisia nie je vedomá toho, že by sa v plánovanej reforme zavádzala deregulácia.

Komisia má vedomosť o tom, že približne stanovený systém poplatkov pre „procuradores“ sa 
má nahradiť všeobecným stropom 75 000 EUR, čím sa znižuje súčasný strop, ktorý dosahuje 
300 000 EUR, a o všeobecnom znížení prechodných stropov poplatkov. Toto zmiernenie 
regulácie poplatkov umožní vytvorenie konkurencie kvality a cien pod hranicou stropu, čo 
bude v prospech kvality služieb i všeobecného záujmu spotrebiteľov. V rozpore s názorom 
predkladateľa petície sa Komisia nenazdáva, že by boli súčasné poplatky stanovené na nízku 
úroveň, ani že plánovaná reforma povedie k zvýšeniu cien pre príležitostných spotrebiteľov. 
Vzhľadom na pravidlá poskytovania informácií spotrebiteľom uvedené v smernici o službách, 
ktorá už bola transponovaná do španielskych vnútroštátnych právnych predpisov zákonom č. 
17/2009, Komisia nepodporuje názor predkladateľa petície, že spotrebiteľ bude mať k 
dispozícii menej informácií a menšiu istotu týkajúcu sa stanovovania cien.

Pokiaľ ide o povoľovanie profesionálnych partnerstiev na účely poskytovania služieb 
právnikov a „procuradores“, sa Komisia nazdáva, že ide o významnú reformu zameranú na 
riešenie prekážok vnútorného trhu, ktoré bránia v poskytovaní služieb „procuradores“ 
poskytovateľom právnických služieb pochádzajúcim z iných členských štátov, v ktorých sú 
právnici a právnické firmy oprávnení poskytovať také služby, akými je zastupovanie 
zúčastnených strán konania na súde a sprostredkovanie vyjadrení zúčastnených strán konania 
súdu.

Komisia sa tiež nazdáva, že vyššie uvedené reformy, ktoré sú uvedené v návrhu zákona, ku 
ktorému mala Komisia prístup, nepodporia zneužívanie dominantného postavenia a neznížia 
hospodársku súťaž, ale naopak, hospodársku súťaž na trhu s právnymi službami zvýšia, 
pretože prispejú k odstráneniu niektorých z existujúcich prekážok brániacich prístupu k 
povolaniam a ich výkonu, a to konkrétne poskytovateľom služieb z iných členských štátov, 
čím sa podporí kvalita služieb a vzniknú výhody pre spotrebiteľov ako takých. 

                                               
1  Odporúčanie Rady z 8. júla 2014, ktoré sa týka národného programu reforiem Španielska na rok 2014 a 
ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu stability Španielska na rok 2014 (2014/C247/08), Ú. v. EÚ 
C247, 20.7.2014, s. 35.
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Predkladateľ petície tiež namieta, že čiastočnou dereguláciou verejných profesijných združení 
tieto regulačné orgány nebudú schopné primerane vykonávať svoje úlohy, pretože sa 
konkrétne zníži ich finančná kapacita, čo bude mať priamy vplyv na nižšiu kvalitu odborného 
vzdelávania. Komisia si je naozaj vedomá obmedzenia poplatkov, ktoré si účtujú verejné 
profesijné združenia a implementácie zákona o jednote trhu (zákona č. 20/2013) vo vzťahu k 
verejným profesijným združeniam. Tieto reformy sú však nevyhnutné na implementáciu 
pravidiel, ktoré ukladá smernica o službách, akými sú primeranosť administratívnych 
poplatkov a vnútroštátna platnosť povolení. Okrem toho Komisia zastáva názor, že tieto 
pravidlá neoslabia spôsobilosť týchto orgánov vykonávať svoje verejné úlohy, medzi nimi 
úlohy odborného vzdelávania, vzhľadom na skutočnosť, že poplatky budú naďalej primerané 
ku vzniknutým nákladom.

Záver

O niektorých zo zamýšľaných reforiem španielskej vlády vzťahujúcich sa na odborné právne 
služby, ktoré ohlásil predkladateľ petície, nebola Komisia upovedomená. Nie sú uvedené v 
návrhoch, ktoré oznámili španielske orgány.

Pokiaľ ide o reformy, ktoré sú v týchto návrhoch uvedené, Komisia ich považuje za reformy s 
pozitívnym vplyvom na hospodársku súťaž a na zníženie či odstránenie pretrvávajúcich 
prekážok na vnútornom trhu, ktoré bránia v prístupe k predmetným službám a v ich výkone.


