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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0634/2012, którą złożył I.M.M. (Hiszpania), w sprawie naruszenia 
dyrektywy usługowej w odniesieniu do wykonywania zawodu instruktora 
jazdy

1. Streszczenie petycji

Składający petycję jest instruktorem jazdy pracującym w Hiszpanii. Wyjaśnia, że jako 
instruktor jazdy może wykonywać swój zawód jedynie za pośrednictwem umowy o pracę ze 
szkołą jazdy lub poprzez założenie własnej szkoły (co wymaga prowadzenia również kursów 
teoretycznych, a w związku z tym wynajęcia przestrzeni biurowej i zatrudnienia nauczycieli). 
Składający petycję sugeruje jednak, że zgodnie z dyrektywą 2006/123/WE (dyrektywa 
usługowa) powinien mieć możliwość oferowania lekcji jazdy jako osoba prowadząca 
działalność na własny rachunek bez potrzeby zakładania szkoły jazdy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 25 września 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 stycznia 2013 r.

Petycja jest identyczna z inną złożoną przez tę samą osobę do Komisji w marcu 2012 r. i 
dotyczy zgodności uprzedniego zezwolenia na otwarcie szkoły jazdy w Hiszpanii z dyrektywą 
2006/123/WE w sprawie usług (dyrektywa usługowa), a także zgodności zezwolenia na 
nauczanie w przypadku nieodpłatnej działalności szkoleniowej.

W ramach rozpatrywania skargi Komisja dokonała szczegółowej analizy zgodności dekretu 
królewskiego 369/2010, który zmienia przepisy dotyczące prywatnych szkół jazdy 
zatwierdzone dekretem królewskim 1295/2003 z dnia 17 października, z dyrektywą 
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usługową. Przedmiotem zmian wprowadzonych tymi przepisami było dostosowanie –
poprzez zniesienie nieuzasadnionych ograniczeń – obowiązującego systemu do zasad ustawy 
17/2009 z dnia 23 listopada dotyczącej dostępu do działalności usługowej oraz do 
świadczenia usług.

W analizie tej Komisja nie stwierdziła, żeby wymóg uzyskania uprzedniego zezwolenia na 
otwarcie szkoły jazdy był zdecydowanie niewspółmierny. W związku z tym Komisja podjęła 
decyzję o zamknięciu tej sprawy w styczniu 2013 r.

Jeśli chodzi o uchwałę ministerialną z dnia 29 września 2012 r., regulującą kwestie licencji na 
nauczanie, dotyczy ona jedynie nieodpłatnej działalności szkoleniowej. Ponieważ zezwolenie 
to nie dotyczy działalności gospodarczej, nie ma potrzeby analizowania jego zgodności z 
dyrektywą usługową.

Podsumowanie
Komisja dokonała już analizy argumentów składającego petycję w ramach rozpatrywania 
innej skargi i podjęła decyzję o zamknięciu sprawy. Z analizy Komisji wynika, że wszczęcie 
wobec Królestwa Hiszpanii procedury o uchybienie nie jest konieczne lub uzasadnione.


