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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0634/2012 του I.M.M., ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
παραβίαση της οδηγίας για τις υπηρεσίες όσον αφορά την άσκηση του 
επαγγέλματος του εκπαιδευτή οδήγησης

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι εκπαιδευτής οδήγησης και εργάζεται στην Ισπανία. Δηλώνει ότι, ως 
εκπαιδευτής οδήγησης, μπορεί να ασκήσει το επάγγελμά του μόνο μέσω της σύναψης 
εργασιακής σύμβασης με σχολή οδηγών ή ιδρύοντας τη δική του σχολή (πράγμα που απαιτεί 
την παροχή θεωρητικών μαθημάτων, επομένως συνεπάγεται την ενοικίαση χώρου και την 
πρόσληψη δασκάλων). Ωστόσο, ο αναφέρων δηλώνει ότι, σύμφωνα με την οδηγία 
2006/123/EΚ, δηλαδή την οδηγία για τις υπηρεσίες, θα έπρεπε να μπορεί να προσφέρει 
μαθήματα οδήγησης ως αυτοαπασχολούμενος χωρίς να πρέπει να ιδρύσει σχολή οδηγών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Σεπτεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Ιανουαρίου 2013

Η αναφορά είναι όμοια προς την αγωγή που κατετέθη από το ίδιο πρόσωπο στην Επιτροπή, 
τον Μάρτιο 2012 και αφορά την συμβατότητα της προέγκρισης για το άνοιγμα σχολής 
οδηγών στην Ισπανία με την οδηγία 2006/123/ΕΚ για τις υπηρεσίες (οδηγία για τις 
υπηρεσίες), καθώς και με αυτήν σχετικά με την άδεια εκμάθησης για μη αμειβόμενες 
διδακτικές δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο της αγωγής, η Επιτροπή εξέτασε λεπτομερώς την συμβατότητα του βασιλικού 
διατάγματος 369/2010, με το οποίο τροποποιείται ο κανονισμός για τις ιδιωτικές σχολές 
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οδήγησης, ο οποίος είχε εγκριθεί με το βασιλικό διάταγμα 1295/2003, της 17ης Οκτωβρίου 
με την οδηγία για τις υπηρεσίες. Αντικείμενο τω τροποποιήσεων που εισήχθησαν με την 
ρύθμιση αυτή ήταν να προσαρμοσθεί το ανωτέρω σύστημα προς τις αρχές του νόμου 
17/2009, της 23ης Νοεμβρίου σχετικά με την πρόσβαση στις δραστηριότητες παροχής 
υπηρεσιών και την άσκησή τους μέσω της κατάργησης των αναιτιολόγητων περιορισμών.

Κατά την ανάλυση του θέματος, η Επιτροπή δεν έκρινε ότι η απαίτηση προέγκρισης για το 
άνοιγμα σχολής οδηγών είναι προδήλως δυσανάλογη. Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή 
απεφάσισε να προβεί στην αρχειοθέτηση της υπόθεσης, τον Ιανουάριο 2013.

Όσον αφορά την υπουργική απόφαση της 29ης Σεπτεμβρίου 2012 με την οποία ρυθμίζεται το 
θέμα της άδειας οδήγησης, αυτή δεν αφορά παρά μη αμειβόμενες διδακτικές δραστηριότητες.
Δεδομένου ότι η εν λόγω έγκριση δεν αφορά κάποια οικονομική δραστηριότητα, δεν υπάρχει 
λόγος να αναλυθεί η συμβατότητά της με την οδηγία για τις υπηρεσίες.

Συμπέρασμα
Η Επιτροπή έχει ήδη αναλύσει τα επιχειρήματα του αναφέροντος στο πλαίσιο αγωγής και 
απεφάσισε να την αρχειοθετήσει. Από την ανάλυση της Επιτροπής, προκύπτει ότι η κίνηση 
διαδικασίας επί παραβάσει κατά του Βασιλείου της Ισπανίας δεν είναι αναγκαία ή 
δικαιολογημένη.


