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Lūgumrakstu komiteja
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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0634/2012, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais I. M. M., 
par Pakalpojumu direktīvas pārkāpšanu saistībā ar darbu braukšanas 
instruktora profesijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir braukšanas instruktors Spānijā. Viņš paskaidro, ka viņš var strādāt 
par braukšanas instruktoru tikai tad, ja viņam ir darba līgums ar autoskolu vai ja viņš pats 
izveido savu autoskolu (kurā ir nepieciešams piedāvāt teorētisko apmācību, tādēļ nāktos īrēt 
biroju un algot pasniedzējus). Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka saskaņā ar Pakalpojumu 
direktīvu 2006/123/EK viņam ir jābūt tiesībām piedāvāt braukšanas nodarbības kā 
pašnodarbinātai personai bez nepieciešamības atvērt savu autoskolu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 25. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. janvārī

Lūgumraksta saturs ir identisks šīs pašas personas sūdzības saturam, kura iesniegta Komisijā 
2012. gada martā un kurā ir runa par to, vai nepieciešamība saņemt iepriekšēju atļauju, lai 
Spānijā atvērtu autoskolu vai bez atlīdzības piedāvātu apmācību, atbilst Direktīvai 
2006/123/EK par pakalpojumiem (Pakalpojumu direktīvai).

Sakarā ar šo sūdzību Komisija veica rūpīgu analīzi par Karaļa dekrēta 369/2010, ar ko groza  
noteikumus, kas piemērojami privātām autoskolām un kas apstiprināti ar Karaļa 17. oktobra 
dekrētu 1295/2003, atbilstību Pakalpojumu direktīvai. Ar šo dekrētu veikto grozījumu mērķis 
bija saskaņot minētos noteikumus ar principiem, kas noteikti 2009. gada 23. novembra likumā 
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17/2009 par tiesībām sniegt pakalpojumus un nepamatotu ierobežojumu novēršanu.

Pēc analīzes Komisija atzina, ka prasība saņemt iepriekšēju atļauju, lai atvērtu autoskolu, nav 
nesamērīga. Tāpēc Komisija nolēma 2013. gada janvārī šo lietu slēgt.

Savukārt 2012. gada 29. septembra ministrijas rīkojums par mācību atļaujām attiecas tikai uz 
neatalgotas apmācības darbībām. Tā kā šāda atļauja nav saistīta ar saimniecisku darbību, nav 
nepieciešams analizēt tās atbilstību Pakalpojumu direktīvai.

Secinājums
Saistībā ar sūdzību Komisija jau ir izskatījusi lūgumraksta iesniedzēja argumentus un 
pieņēmusi lēmumu šo sūdzību slēgt. No Komisijas veiktās analīzes izriet, ka nav pamata un 
nepieciešamības sākt pārkāpuma procedūru pret Spānijas Karalisti.


