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Ref.: Petiţia nr. 0634/2012, adresată de I.M.M, de cetăţenie spaniolă, privind încălcarea 
Directivei privind serviciile în legătură cu exercitarea profesiei de instructor auto

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul este un instructor auto care lucrează în Spania. El afirmă că profesia sa de 
instructor auto îi permite să-şi desfăşoare activitatea doar printr-un contract de muncă cu o 
şcoală de şoferi sau prin înfiinţarea propriei sale şcoli (ceea ce implică oferirea de cursuri 
teoretice, închirierea unui spaţiu de birouri şi angajarea de profesori). Cu toate acestea, 
petiţionarul sugerează că, conform Directivei 2006/123/CE, şi anume Directiva privind 
serviciile, ar trebui să i se permită să ofere lecţii de conducere ca persoană care desfăşoară 
activităţi independente, fără a mai fi nevoit să înfiinţeze o şcoală de şoferi.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 25 septembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolului 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 ianuarie 2013

Petiţia este identică cu plângerea depusă de aceeaşi persoană la Comisie în luna martie 2012 şi 
priveşte compatibilitatea dintre autorizarea prealabilă pentru deschiderea unei şcoli auto în 
Spania şi Directiva 2006/123/CE privind serviciile (Directiva privind serviciile), precum şi 
compatibilitatea autorizării formării pentru desfăşurarea de activităţi de predare neremunerate.

În cadrul plângerii, Comisia a analizat în detaliu compatibilitatea Decretului regal 
nr. 369/2010, care modifică regulamentul privind şcolile auto private, aprobat prin Decretul 
regal nr. 1295/2003 din 17 octombrie, cu Directiva privind serviciile. Modificările introduse 
de această normă vizau adaptarea regimului menţionat la principiile Legii nr. 17/2009 din 
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23 noiembrie privind accesul la activităţile de servicii şi exercitarea acestora, prin eliminarea 
restricţiilor nejustificate.

În analiza sa, Comisia nu a găsit că solicitarea unei autorizaţii prealabile pentru deschiderea 
unei şcoli auto este, în mod evident, disproporţionată. Prin urmare, Comisia a hotărât să 
procedeze la închiderea cazului, în luna ianuarie 2013.

În ceea ce priveşte decretul ministerial din 29 septembrie 2012, care reglementează autorizaţia 
de formare, acesta nu priveşte decât activităţile de predare neremunerate. Întrucât această 
autorizare nu priveşte o activitate economică, nu trebuie analizată compatibilitatea sa cu 
Directiva privind serviciile.

Concluzii
Comisia a analizat deja argumentele petiţionarului în cadrul unei plângeri şi a hotărât 
închiderea acesteia din urmă. Din analiza Comisiei reiese faptul că deschiderea unei proceduri 
de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor împotriva Regatului Spaniei nu este necesară sau 
justificată.


