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Tema: Peticija Nr. 0634/2012 dėl Paslaugų direktyvos pažeidimo, susijusio su 
vairavimo instruktoriaus profesinės veiklos vykdymu, kurią pateikė Ispanijos 
pilietis I.M.M.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas dirba instruktoriumi vairavimo mokykloje Ispanijoje. Jis aiškina, kad, 
būdamas vairavimo instruktoriumi, profesinę veiklą gali vykdyti tik sudaręs darbo sutartį su 
vairavimo mokykla arba atidaręs savo mokyklą (tokiu atveju turi būti dėstomas teorinis 
kursas, taigi, nuomojamos biuro patalpos ir samdomi mokytojai). Tačiau peticijos pateikėjas 
tvirtina, kad pagal Direktyvą 2006/123/EB, t. y. Paslaugų direktyvą, jam turėtų būti leidžiama 
teikti vairavimo pamokas kaip savarankiškai dirbančiam asmeniui neatidarius vairavimo 
mokyklos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. rugsėjo 25 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. sausio 30 d.

„Šis asmuo 2012 m. kovo mėn. pateikė tokio pat turinio skundą Komisijai; šioje peticijoje 
teigiama, kad Ispanijoje taikomas reikalavimas gauti leidimą norint atidaryti vairavimo 
mokyklą ir leidimą vykdyti neatlygintiną mokymo veiklą neatitinka Direktyvos 2006/123/EB 
(Paslaugų direktyvos).

Nagrinėdama skundą Komisija išsamiai ištyrė, ar Karališkasis dekretas Nr. 369/2010, kuriuo 
iš dalies keičiamas Reglamentas dėl privačių vairavimo mokyklų, kuris buvo patvirtintas 
spalio 17 d. Karališkuoju dekretu Nr. 1295/2003, atitinka Paslaugų direktyvą. Šios taisyklės 
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buvo iš dalies keičiamos, nes reikėjo minėtą sistemą suderinti su lapkričio 23 d. Įstatymo
Nr. 17/2009 dėl teisės teikti paslaugas principais ir reikėjo pritaikyti jų įgyvendinimo taisykles 
išbraukus nepagrįstus apribojimus.

Atlikdama tyrimą Komisija nustatė, kad reikalavimas gauti leidimą norint atidaryti vairavimo 
mokyklą nebūtinai yra neproporcingai nepagrįstas. Taigi Komisija 2013 m. sausio mėn. 
nusprendė baigti nagrinėti šį atvejį.

O 2012 m. rugsėjo 29 d. ministro įsakymas dėl mokymo licencijų išdavimo taikomas tik 
neatlygintinai mokymo veiklai. Kadangi šis leidimas nesusijęs su ekonomine veikla, nėra 
pagrindo nagrinėti jo atitiktį Paslaugų direktyvoms.

Išvada
Komisija jau išnagrinėjo peticijos pateikėjo skunde pateiktus argumentus ir nusprendė baigti jį 
nagrinėti. Taigi Komisijai išnagrinėjus šį atvejį nuspręsta, kad pradėti pažeidimo nagrinėjimo 
procedūrą prieš Ispanijos Karalystę netinkama ir nepagrįsta.“


