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Θέμα: Αναφορά 0480/2009, του Maximino Sousa Pérez, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της σχολής οδήγησης «Auto Escuela Sousa», σχετικά με αθέμιτο 
ανταγωνισμό από σχολές οδήγησης που επιδοτούνται από την κυβέρνηση της 
Γαλικίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται ότι η σχολή οδήγησής του αντιμετωπίζει αθέμιτο ανταγωνισμό 
από άλλες σχολές που έχουν επιλεγεί από την περιφερειακή κυβέρνηση της Γαλικίας, οι 
οποίες προφανώς επιδοτούνται συγκαλυμμένα από ενισχύσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου για την παρεχόμενη κατάρτιση στην οδήγηση, θέτοντάς τον σε μειονεκτική θέση, 
δεδομένου ότι η δική του επιχείρηση δεν επιδοτείται.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 7 Ιουλίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Μαρτίου 2010.

Ο αναφέρων είναι διευθυντής μιας σχολής οδήγησης που βρίσκεται στην επαρχία A Coruña 
(Ισπανία) και προσφέρει μαθήματα οδήγησης. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η σχολή οδήγησής 
του αντιμετωπίζει αθέμιτο ανταγωνισμό από άλλες σχολές που λαμβάνουν ενισχύσεις από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) για κατάρτιση στην οδήγηση, συγκεκριμένα στο 
πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Adaptabilidad y Empleo 2007-2013»1, θέτοντάς 
τον σε μειονεκτική θέση, δεδομένου ότι η δική του επιχείρηση δεν επιδοτείται. Επιπλέον, 
ισχυρίζεται ότι αυτές οι σχολές οδήγησης έχουν επιλεγεί με αυθαίρετο τρόπο από τις 

                                               
1 CCI 2007ES05UPO001 Απόφαση C (2007) 6669 της 14ης Δεκεμβρίου 2007.
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συνδικαλιστικές οργανώσεις που είναι δικαιούχοι των ενισχύσεων του ΕΚΤ και ότι συνεπώς 
έγινε κατάχρηση της χρηματοδότησης του ΕΚΤ.

Ο αναφέρων ζητεί από το Κοινοβούλιο να διερευνήσει τα πραγματικά περιστατικά και να 
λάβει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να αποκατασταθεί ο θεμιτός ανταγωνισμός.

Το άρθρο 56, παράγραφος 4, του κανονισμού 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 
20061 ορίζει ότι οι κανόνες για την επιλεξιμότητα των δαπανών καθορίζονται σε εθνικό 
επίπεδο και καλύπτουν το σύνολο της δαπάνης που δηλώνεται στα πλαίσια του 
επιχειρησιακού προγράμματος.

Επιπλέον, το άρθρο 60, στοιχείο α), ορίζει ότι η διαχειριστική αρχή είναι αρμόδια για τη 
διασφάλιση ότι η επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων είναι σύμφωνη με τα κριτήρια 
που εφαρμόζονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα, καθώς και ότι οι πράξεις αυτές 
συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες, καθ’ όλη την περίοδο 
υλοποίησής τους.

Σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων, το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Adaptabilidad y Empleo» 
ορίζει ότι οι δικαιούχοι πρέπει να συμμορφώνονται με τις αρχές της δημοσιότητας, της 
διαφάνειας και του ελεύθερου ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων, καθώς και με τους 
ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες, ιδίως με το άρθρο 31, παράγραφος 3, του 
ισπανικού νόμου «Γενικός νόμος για τις επιδοτήσεις 38/2003».

Συνεπώς, η εθνική διαχειριστική αρχή είναι αρμόδια να διασφαλίζει ότι οι πράξεις που 
επιλέγονται προς χρηματοδότηση από το ΕΚΤ συμμορφώνονται με τους κοινοτικούς και 
εθνικούς κανόνες. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή ζήτησε από την εθνική 
διαχειριστική αρχή, την «Unidad Administradora del Fondo Social Europeo» (UAFSE), να 
ενημερώσει την Επιτροπή σχετικά με την τήρηση των κανόνων αυτών στην πράξη που 
περιγράφει ο αναφέρων.

Η UAFSE επιβεβαίωσε στην Επιτροπή ότι δεν έχουν δηλωθεί δαπάνες για τη συγκεκριμένη 
πράξη, επομένως τα μαθήματα οδήγησης δεν συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ. Επιπλέον, η 
διαχειριστική αρχή επιβεβαιώνει ότι οι δαπάνες που σχετίζονται με την ίδια τυπολογία 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα αναλυθούν, προκειμένου να επαληθευτεί η τήρηση των 
ισχυόντων κοινοτικών και εθνικών κανόνων πριν από την πιστοποίησή τους από το ΕΚΤ.

Το ΕΚΤ δεν παρέχει ενισχύσεις σε αυτά τα προγράμματα μαθημάτων οδήγησης. Η 
διαχειριστική αρχή, που είναι αρμόδια να διασφαλίζει ότι οι πράξεις που επιλέγονται προς 
χρηματοδότηση συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες, θα 
επιβεβαιώσει ότι όλες οι υποθέσεις που σχετίζονται με την ίδια τυπολογία συμμορφώνονται 
με τους συγκεκριμένους σχετικούς κανόνες.

                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το 
Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999. ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 25.


