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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0634/2012 af I.M.M., spansk statsborger, om overtrædelse af 
direktivet om tjenesteydelser med hensyn til udøvelsen af erhvervet som kørelærer

1. Sammendrag

Andrageren er kørelærer og arbejder i Spanien. Han forklarer, at han som kørelærer kun kan 
udøve sit erhverv gennem en arbejdskontrakt med en køreskole eller ved at oprette sin egen 
skole (hvilket indebærer et krav om at tilbyde teorikurser og dermed leje kontorarealer og 
ansætte lærere). Andrageren mener imidlertid, at han i henhold til direktiv 2006/123/EF, 
tjenesteydelsesdirektivet, bør have lov til at tilbyde køretimer som selvstændig uden at være 
nødsaget til at oprette en køreskole.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. september 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. januar 2013

"Andragendet er identisk med en klage, som den samme person indgav til Kommissionen i 
marts 2012, og vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det er foreneligt med direktiv 2006/123/EF 
om tjenesteydelser i det indre marked (tjenesteydelsesdirektivet) at stille krav om forudgående 
tilladelse til åbning af en køreskole i Spanien og om en særlig tilladelse til elever i forbindelse 
med vederlagsfri undervisning.

På baggrund af denne klage har Kommissionen foretaget en detaljeret analyse for at 
undersøge, om kongeligt dekret nr. 369/2010, der ændrer regelsættet for private køreskoler 
som  godkendt ved kongeligt dekret nr. 1295/2003 (17. oktober), er foreneligt med 
tjenesteydelsesdirektivet. Formålet med disse ændringer var at tilpasse reglerne til 
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principperne i lov nr. 17/2009 (23. november) om adgang til tjenesteydelser og udøvelse af 
denne form for virksomhed ved at fjerne uberettigede restriktioner.

I sin analyse fandt Kommissionen ikke, at kravet om en forudgående tilladelse til åbning af en 
køreskole var klart for vidtgående.  Derfor besluttede Kommissionen at afslutte behandlingen 
af sagen i januar 2013.

Hvad angår den ministerielle bekendtgørelse af 29. september 2012, som regulerer tilladelsen 
til at modtage undervisning, vedrører denne bekendtgørelse kun vederlagsfrie 
undervisningsaktiviteter. Da denne tilladelse ikke vedrører økonomisk virksomhed, er der 
ingen anledning til at analysere dens forenelighed med tjenesteydelsesdirektivet.

Konklusion
Kommissionen har allerede analyseret andragerens argumentation som led i behandlingen af 
en klage og har besluttet at afslutte sin sagsbehandling. Det fremgår af Kommissionens 
analyse, at det hverken er nødvendigt eller berettiget at indlede en traktatbrudsprocedure mod 
Kongeriget Spanien."


