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Utskottet för framställningar

28.2.2015

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Ärende: Framställning nr 2525/2013, ingiven av J.R., spansk medborgare, om 
genomförandet av spansk lagstiftning om avreglering av yrken

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren uttrycker oro över några problem som förväntas uppstå i samband med att den 
spanska regeringen antar ny lagstiftning för att genomföra tjänstedirektivet, däribland hur 
konsumenterna kan komma att påverkas om utövande jurister tillåts bedriva även annan 
verksamhet, vilket personer i övriga etablerade yrken inte får göra. Han hävdar att 
avregleringen av offentliga ämbeten som allmän åklagare också kommer att undergräva 
konkurrensen och leda till rättsosäkerhet. Vidare kommer stora tjänsteleverantörer att kunna 
utnyttja sin dominerande ställning genom att bestämma sina egna avgifter, ge konsumenterna 
mycket små marginaler för att få gottgörelse och även undergräva mindre företag. Han är rädd 
för att avregleringen av avgifter kommer att få en inflationsfrämjande effekt på marknaden 
och hävdar att det som till synes är ett försök att främja konkurrensen och öppenheten på 
marknaden i själva verket är en form av social och ekonomisk manipulation. 

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 24 oktober 2014. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 216.6 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 28 februari 2015

Kommissionens synpunkter

Den i Spanien pågående reformen av tjänster inom de fria yrkena har överlag som syfte att 
minska marknadshindren mot tillträde till och utövande av de fria yrkena i Spanien. Den är en 
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viktig uppföljning av rekommendation nr 6 inom ramen för den europeiska 
planeringsterminen, om Spaniens nationella reformprogram från 20141.

Kommissionen skulle kunna stödja det kommande initiativet när det väl har antagits, till den 
del man med dess hjälp kan uppnå sådana mål i framtiden.

I fråga om de särskilda synpunkter på reformen som anlagts av framställaren är kommissionen 
medveten om att man sammanfört kraven på yrkeskvalifikationer för tillträdet till yrkena 
abogados och procuradores, något som kommissionen anser som en viktig reform för att 
hindren för tillträdet till dessa yrken ska minskas. Kommissionen anser att det inte finns något 
berättigande för och inte heller är skäligt att det ska finnas olika krav för tillträdet till dessa i 
allt väsentligt likadana verksamheter, som handlar om att kommunicera med domstolar eller 
försvara klienter inför domstolar.

När det gäller avregleringen av tarifferna för juridiska yrkesutövare känner kommissionen inte 
till att den planerade reformen skulle ha infört någon avreglering.

Kommissionen känner till att ett system med nära nog fasta tariffer för procuradores ersatts 
av en allmän maximiavgift på 75 000 euro, vilket inneburit att den nuvarande maximiavgiften 
på 300 000 euro sänkts, och att de mellanliggande maximiavgifterna överlag sänkts. 
Lättnaderna i fråga om avgiftsbestämmelser kommer att möjliggöra konkurrens om kvalitet 
och lägre priser än maximiavgifterna, vilket kommer att bli till nytta både för kvaliteten på 
tjänsterna och för konsumenternas allmänna intresse. I motsats till framställaren anser 
kommissionen varken att de nuvarande avgifterna fastställts på en låg nivå eller att den 
planerade reformen kommer att leda till prisökningar för den tillfälliga konsumenten. 
Kommissionen håller inte heller med framställaren om att konsumenterna kommer att få 
mindre information och säkerhet om prisbildningen, med tanke på vilka bestämmelser om 
information till konsumenterna som ingår i tjänstedirektivet, vilket redan införlivats i 
Spaniens nationella lagstiftning genom lag 17/2009.

Att sammanslutningar av yrkesutövare får tillhandahålla tjänster som både advokat och 
procurador anser kommissionen som en viktig reform i arbetet mot inremarknadshinder för 
att tjänster som procurador tillhandahålls från andra medlemsstater, där advokater och 
advokatbyråer får erbjuda sådana tjänster som att företräda parter inför rätta och å parternas 
vägnar kommunicera med domstolen.

Kommissionen anser också att de ovannämnda reformerna, som ingår i lagförslaget som 
kommissionen kunnat ta del av, varken kommer att främja missbruk av dominerande ställning 
eller minska konkurrensen, utan att de i stället kommer att förbättra konkurrensen på 
marknaden för juridiska tjänster genom att undanröja några av de nuvarande hindren mot att 
framför allt tjänstetillhandahållare från andra medlemsstater kan få tillträde till yrkena och 
möjlighet att utöva dem, så att kvaliteten på tjänsterna blir bättre och konsumenterna överlag 
har nytta av det.

Slutligen anser framställaren att konsekvensen av att de offentliga sammanslutningarna för 
yrkesutövare delvis avregleras kommer att bli att de inte kan fullgöra sina skyldigheter på ett 
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tillfredsställande sätt, framför allt genom att de får minskad ekonomisk kapacitet, med direkta 
följdverkningar i form av yrkesutbildning av sämre kvalitet. Kommissionen känner faktiskt 
till begränsningarna för de avgifter som tas ut av de offentliga sammanslutningarna för 
yrkesutövare och hur genomförandet av lagen om en enhetlig marknad (lag 20/2013) påverkar 
dessa sammanslutningar. Sådana reformer är emellertid nödvändiga för att det ska gå att 
genomföra tjänstedirektivets bestämmelser, till exempel om att administrativa avgifter ska 
vara proportionerliga och att tillstånd ska vara nationellt giltiga. Dessutom anser 
kommissionen att de här bestämmelserna inte kommer att undergräva organens kapacitet att 
utföra sina offentliga uppgifter, bland dem också yrkesutbildning, med beaktande av att 
avgifterna kommer att kvarstå i proportion till de kostnader som uppstått.

Slutsats

Vissa av den spanska regeringens tilltänkta reformer av tjänster inom de juridiska yrkena, 
vilka påtalats av framställaren, har inte kommit till kommissionens kännedom. De ingår inte i 
de lagförslag som anmälts av de spanska myndigheterna.

När det gäller de reformer som ingår i dessa lagförslag anser kommissionen att de är till nytta 
för konkurrensen och att de minskar eller undanröjer ihållande hinder på den inre marknaden 
mot tillträdet till och utövandet av dessa tjänster.


