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Tárgy: A Maximino Sousa Pérez spanyol állampolgár által az „Auto Escuela Sousa” 
autósiskola nevében benyújtott 0480/2009. számú petíció a galíciai kormány 
által támogatott autósiskolák miatti tisztességtelen versenyről

1. A petíció összefoglalása

 A petíció benyújtója arról panaszkodik, hogy autósiskolájának tisztességtelen versennyel kell 
megküzdenie, mert a galíciai regionális kormány néhány hasonló létesítményt kiválasztott 
arra, hogy azokat az Európai Szociális Alap gépjármű-vezetői oktatásra szánt összegeiből 
titokban támogassa, és ezzel hátrányos helyzetbe hozta őt, mivel az ő tevékenységét nem 
támogatják.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. július 7. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási szabályzat 
202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. március 25.

A petíció benyújtója egy A Coruña tartományban (Spanyolország) működő, gépjármű-vezetői 
oktatással foglalkozó autósiskola igazgatója. A petíció benyújtója szerint autósiskolája 
tisztességtelen versennyel szembesül más létesítmények miatt, amelyek az Európai Szociális 
Alap gépjárművezetői oktatásra szánt támogatásából részesülnek, konkrétan az 
„Adaptabilidad y Empleo 2007–2013”1  elnevezésű operatív program keretében, és ezáltal 
hátrányos helyzetbe kényszerül, mivel az ő tevékenységét nem támogatják. Ezenfelül azt 

                                               
1 CCI 2007ES05UPO001 2007. december 14-i C (2007) 6669 határozat.
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állítja, hogy az említett autósiskolákat az Európai Szociális Alap által támogatott 
szakszervezetek önkényesen választották ki, és így az Európai Szociális Alap forrásait nem 
rendeltetésszerűen használták fel. 

A petíció benyújtója arra kéri a Parlamentet, hogy vizsgálja meg a tényeket, és tegye meg a 
megfelelő intézkedéseket a tisztességes versenyhelyzet visszaállítására. 

A 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet1 56. cikkének (4) bekezdése szerint a 
költségek elszámolhatóságára vonatkozó szabályok nemzeti szinten kerülnek megállapításra, 
és az operatív program keretében bejelentett költségek egészére vonatkoznak. 

Továbbá a 60. cikk a) pontja kimondja, hogy az irányító hatóság felelőssége annak 
biztosítása, hogy a finanszírozásra kiválasztott műveletek összhangban állnak az operatív 
programra alkalmazandó feltételekkel, valamint hogy az alkalmazandó közösségi és nemzeti 
szabályoknak végrehajtásuk teljes időtartama alatt megfelelnek 

A szerződések odaítélését illetően az „Adaptabilidad y Empleo” operatív program előírja, 
hogy a kedvezményezetteknek meg kell felelniük a nyilvánosság, az átláthatóság és a 
vállalkozások közötti szabad verseny elveinek, valamint az alkalmazandó közösségi és 
nemzeti szabályoknak, különösen a „38/2003. sz. általános támogatási törvény“ elnevezésű 
spanyolországi törvény 31. cikke (3) bekezdésének. 

Következésképpen a nemzeti irányító hatóság feladata annak biztosítása, hogy az Európai 
Szociális Alap finanszírozására kiválasztott műveletek összhangban álljanak az alkalmazandó 
közösségi és nemzeti szabályokkal. Ezt figyelembe véve a Bizottság arra kérte az „Unidad 
Administradora del Fondo Social Europeo„ (UAFSE) nemzeti irányító hatóságot, hogy 
tájékoztassa a Bizottságot a szóban forgó szabályoknak a petíció benyújtója által leírt 
műveletekben való betartásáról. 

Az UAFSE megerősítette a Bizottság számára, hogy erre a műveletre nem jelentettek be 
költséget, tehát a gépjárművezetői képzések nem részesülnek az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásából. Továbbá az irányító hatóság megerősíti, hogy meg fogják vizsgálni az 
ugyanilyen típusú képzésekhez kapcsolódó kiadásokat annak érdekében, hogy ellenőrizzék az 
alkalmazandó közösségi és nemzeti szabályok betartását, mielőtt az Európai Szociális Alap 
felé igazolják azokat.

Az Európai Szociális Alap nem támogatja ezeket a gépjármű-vezetői oktatásokat. Az irányító 
hatóság, amely biztosítja, hogy az Európai Szociális Alap finanszírozására kiválasztott 
műveletek összhangban állnak az alkalmazandó közösségi és nemzeti szabályokkal, 
ellenőrizni fogja, hogy minden ugyanilyen típusú eset összhangban áll-e ezekkel a vonatkozó 
szabályokkal.

                                               
1 A TANÁCS 2006. július 11-i 1083/2006/EK RENDELETE az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az 
Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 
1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről. HL L 210., 2006.7.31., 25. o. 


