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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0634/2012, внесена от I.M.M., с испанско гражданство, относно 
нарушаване на Директивата за услугите по отношение на упражняването на 
професията инструктор по шофиране

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е инструктор по шофиране, работещ в Испания. Той обяснява, 
че като инструктор по шофиране, може да упражнява професията си единствено чрез 
трудов договор с школа за шофьорски курсове или като създаде своя собствена школа 
(което изисква предлагането на теоретични курсове и следователно наемането на 
офисно пространство и преподаватели). Въпреки това вносителят на петицията твърди, 
че съгласно Директива 2006/123/ЕО – Директивата за услугите, той следва да може да 
предлага уроци по кормуване като самостоятелно заето лице и без да е необходимо да 
създава школа за шофьорски курсове.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 септември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 януари 2013 г.

Настоящата петиция е идентична с подадената от същото лице през март 2012 г. жалба 
до Комисията и се отнася до съвместимостта на изискването за издаване на 
предварително разрешение за откриване на школа за шофьорски курсове в Испания с 
Директива 2006/123/ЕО относно услугите (Директива за услугите), както и изискването 
за издаване на разрешение за обучение при извършване на неплатена преподавателска 
дейност.



PE504.260v01-00 2/2 CM\925857BG.doc

BG

При разглеждането на гореспоменатата жалба Комисията анализира подробно 
съвместимостта на Кралски указ № 369/2010 за промяна на нормативните уредби 
относно частните школи за шофьорски курсове, одобрени по силата на Кралски указ 
№ 1295/2003 от 17 октомври, с Директивата за услугите. Целта на измененията, 
въведени с въпросния указ, е адаптирането на гореспоменатите нормативни уредби с 
принципите на Закон № 17/2009 от 23 ноември относно достъпа до дейности в областта 
на услугите и тяхното упражняване посредством премахване на необоснованите 
ограничения.

При извършване на своя анализ Комисията не определи изискването за издаване на 
предварително разрешение за откриване на школа за шофьорски курсове като явно 
непропорционално. Поради тази причина Комисията взе решение да приключи 
разглеждането на случая през януари 2013 г.

Министерското постановление от 29 септември 2012 г. за уреждане на разрешението за 
обучение се отнася единствено за неплатената преподавателска дейност. Тъй като 
въпросното разрешение не засяга никаква стопанска дейност, не е необходимо да се 
анализира неговата съвместимост с Директивата за услугите.

Заключение
Комисията вече е анализирала аргументите на вносителя на петицията в контекста на 
внесената от него жалба и е взела решение за приключване на разглеждането на 
въпросната жалба. При анализа на Комисията става ясно, че започването на процедура 
за нарушение срещу Кралство Испания не е нито необходимо, нито обосновано.


