
CM\882146BG.doc PE475.810v01-00

BG Единство в многообразието BG

EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции
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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
Относно: Петиция 1457/2010, внесена от Christian Frener, с австрийско гражданство, 

относно признаването от страна на Швейцария на обучение за водачи на 
товарни автомобили, придобито в държави-членки на ЕС

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че Швейцария възпрепятства швейцарски водачи на 
товарни автомобили да следват продължаващо обучение в Австрия или Лихтенщайн, 
въпреки че законодателството на ЕС предвижда признаването на такова обучение.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 7 март 2011 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 26 октомври 2011 г.

Коментари на Комисията относно петицията

Съгласно Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария 
относно железопътния и автомобилния превоз на стоки и пътници1, Швейцария 
прилага правни разпоредби, които съответстват на разпоредбите на Директива 
2003/59/ЕО2 относно начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на 
някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници. Това споразумение е 
изменено с Решение № 1/20093 на Комитета по сухопътния транспорт Европейска 
                                               
1 O.В. L 114 , 30.4.2002 г., стр. 91–131.
2 Директива 2003/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2003 г. относно начална 
квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на 
товари или пътници (ОВ L 226, 10.9.3, стр. 4–17).
3 Решение № 1/2009 на Комитета по сухопътния транспорт Европейска общност—Швейцария от 16 юни 
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общност–Швейцария, по силата на което Директивата е приложима в Швейцария.

Съгласно Директива 2003/59/ЕО началното обучение за професионални водачи следва 
да бъде извършвано в страната, в която водачът има обичайно местожителство, а 
продължаващото обучение следва да бъде извършвано в страната, в която 
професионалният водач има обичайно местожителство или в страната, в която работи. 
Причината за това ограничение е да бъде избегнато разпределянето в различни 
държави-членки на часовете обучение, които водачът е преминал, което би могло да 
понижи общото качество на придобитото обучение и също така би могло да доведе до 
злоупотреби.

Информацията, изпратена от вносителя на петицията, не е достатъчна, за да даде 
възможност на Комисията да изрази становище по неговия случай. Поради това 
Комисията би желала да прикани вносителя да предостави по-подробна информация 
относно следното:

– процедурите и фактите, довели до отказа от страна на швейцарските органи да 
признаят продължаващото обучение, проведено в Австрия и Лихтенщайн; 
– кога швейцарските органи са оповестили отказа си (напр. при поискването на код 95 
от страна на водача, при проверката на документите на водача от страна на 
правоприлагащите органи и пр.).

                                                                                                                                                  
2009 г., част 2, последно тире.


