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szolgáltatási irányelvnek a gépjárművezető-oktatói szakma gyakorlása 
tekintetében történő megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója gépjárművezető-oktatóként dolgozik Spanyolországban. Petíciójában 
kifejti, hogy gépjárművezető-oktatóként csak egy autósiskolával kötött munkaszerződéssel 
vagy egy saját autósiskola beindításával − amely maga után vonja elméleti oktatás és oktatók 
biztosítását, továbbá irodahelyiség bérlését − tudja szakmáját gyakorolni. A petíció benyújtója 
ellenben azt állítja, hogy a 2006/123/EK irányelv és a szolgáltatási irányelv értelmében 
jogában áll önálló vállalkozói minőségben gépjárművezető-oktatást nyújtani autósiskola 
alapítása nélkül.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. szeptember 25. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. január 30.

„A petíció megegyezik az ugyanazon személy által a 2012 márciusában a Bizottság számára 
benyújtott panasszal azt illetően, hogy összeegyeztethető-e a szolgáltatásokról szóló 
2006/123/EK irányelvvel (szolgáltatási irányelv) az, hogy Spanyolországban előzetes 
engedélyhez kötik az autósiskolák megnyitását, valamint engedélyköteles a nem fizetett 
oktatási tevékenységek végzése is.
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A panaszban a Bizottság részletesen megvizsgálta az 1295/2003. számú királyi rendeletben 
október 17-én elfogadott, a magánkézben lévő autósiskolák szabályzatát módosító 369/2010. 
számú királyi rendelet szolgáltatási irányelvvel való összeegyeztethetőségét. Az e jogi aktus 
által bevezetett módosítások célja az említett rendszer hozzáigazítása volt a nem indokolt 
korlátozások eltörléséről, valamint a szolgáltatási tevékenységek megkezdéséről és 
gyakorlásáról szóló, november 23-i 17/2009. számú jogszabály alapelveihez.

A Bizottság jelentésében nem vélte nyilvánvalóan aránytalannak az autósiskola nyitására 
vonatkozó előzetes engedélyezési követelményt. Ennélfogva a Bizottság úgy döntött, hogy 
2013 januárjában lezárja az ügyet.

Az oktatási tevékenység engedélyezését szabályozó 2012. szeptember 29-i miniszteri rendelet 
csak a nem fizetett oktatási tevékenységekre vonatkozik. Mivel ez az engedélyezés gazdasági 
tevékenységre nem terjed ki, nem szükséges a szolgáltatási irányelvvel való 
összeegyeztethetősége.

Következtetés
A Bizottság megvizsgálta a petíció benyújtójának érveit a panasz keretében, s úgy döntött, 
hogy ez utóbbit lezárja. A Bizottság jelentéséből megállapítható, hogy Spanyolország ellen 
nem szükséges vagy indokolt kötelezettségszegési eljárást indítani.”


