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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0480/2009 af Maximino Sousa Pérez, spansk statsborger, for 
køreskolen "Auto Escuela Sousa", om illoyal konkurrence fra køreskoler, der 
modtager støtter fra den galiciske regering

1. Sammendrag

Andrageren klager over, at hans køreskole udsættes for illoyal konkurrence fra andre 
virksomheder, som af den galiciske regering er udvalgt til at give køreundervisning, og som 
tilsyneladende i al hemmelighed modtager støtte til deres undervisning fra Den Europæiske 
Socialfond, hvilket stiller andrageren ugunstigt, da hans egen køreskole ikke modtager støtte.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 7. juli 2009). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. marts 2010.

"Andrageren er direktør for en køreskole, der giver køreundervisning i den spanske provins A 
Coruña. Andrageren hævder, at hans køreskole udsættes for illoyal konkurrence fra andre 
virksomheder, som modtager støtte til deres køreundervisning fra Den Europæiske 
Socialfond, nærmere betegnet det operationelle program "Adaptabilidad y Empleo 2007-
2013"1, hvilket stiller andrageren ugunstigt, da hans egen køreskole ikke modtager støtte. 
Desuden hævder han, at disse køreskoler er blevet udvalgt på en vilkårlig måde af de 
fagforeninger, der modtager ESF-støtte, og at der følgelig har fundet misbrug af ESF-støtte 
sted. 

                                               
1 CCI 2007ES05UPO001Decision C (2007) 6669 af 14. december 2007.
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Andrageren anmoder Parlamentet om at undersøge forholdene og træffe passende 
foranstaltninger til at genoprette den fair konkurrence på området. 

Ifølge artikel 56, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 20061 skal reglerne 
om udgifters støtteberettigelse fastlægges på nationalt plan og dække samtlige udgifter, der er 
opgivet i henhold til det operationelle program. 

Endvidere hedder det i artikel 60, litra a), at forvaltningsmyndigheden har ansvaret for at 
sikre, at operationer udvælges til finansiering i overensstemmelse med de kriterier, der gælder 
for det operationelle program, og at de er i overensstemmelse med de relevante 
fællesskabsregler og nationale regler i hele deres gennemførelsesperiode. 

For så vidt angår tildeling af kontrakter skal modtagerne ifølge det operationelle program 
"Adaptabilidad y Empleo" overholde principperne om offentlighed, gennemsigtighed og fri 
konkurrence mellem virksomhederne foruden gældende fællesskabsregler og nationale regler, 
navnlig artikel 31, stk. 3, i den spanske lovgivning om tilskud, lov nr. 38/2003 

Derfor er forvaltningsmyndigheden ansvarlig for at skal sikre, at virksomheder, som udvælges 
til ESF-finansiering, overholder gældende fællesskabsregler og nationale regler. I betragtning 
heraf har Kommissionen anmodet den nationale forvaltningsmyndighed, "Unidad 
Administradora del Fondo Social Europeo" (UAFSE), om at informere Kommissionen om 
overholdelsen af disse regler i forbindelse med den type virksomhed, som andrageren 
beskriver. 

UAFSE har bekræftet over for Kommissionen, at der ikke er opgivet udgifter for denne 
virksomhed, så køreundervisningen medfinansieres ikke af ESF. Desuden bekræfter 
forvaltningsmyndigheden, at udgifter vedrørende samme type undervisning vil blive 
analyseret for at kontrollere overholdelsen af gældende fællesskabsregler og nationale regler, 
før de godkendes til ESF-finansiering.

ESF støtter ikke denne køreundervisning. Forvaltningsmyndigheden, der er ansvarlig for at 
sikre, at operationer, som udvælges til ESF-finansiering, overholder gældende 
fællesskabsregler og nationale regler, vil kontrollere, at alle sager af samme type overholder 
de relevante regler."

                                               
1 RÅDETS FORORDNING (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og om 
ophævelse af forordning (EF) nr. 1260/1999. EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25.


