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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1457/2010 af Christian Frener, østrigsk statsborger, om Schweiz' 
anerkendelse af uddannelsen af lastbilchauffører i EU-medlemsstater

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at Schweiz hindrer schweiziske lastbilchauffører i at følge periodisk 
efteruddannelse i Østrig eller Liechtenstein, selv om EU-lovgivningen foreskriver 
anerkendelse af sådanne uddannelseskurser.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 7. marts 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 26. oktober 2011.

"Kommissionens bemærkninger

Ifølge aftalen mellem EU og Det Schweiziske Forbund om godstransport og personbefordring 
med jernbane og ad landevej1, anvendes der i Schweiz en lovgivning, som svarer til direktiv 
2003/59/EF2 om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af 
visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej. Denne aftale blev 

                                               
1 EFT L 114 af 30.4.2002, s. 91-131.

2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/59/EF af 15. juli 2003 om grundlæggende kvalifikationskrav og 
efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej, og 
om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 samt Rådets direktiv 91/439/EØF og om ophævelse af 
Rådets direktiv 76/914/EØF, EUT L 226 af 10.9.2003, s. 4-17.
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ændret ved beslutning 1/20091 af Fællesskabet/Schweiz' udvalg for indenlandsk transport om 
anvendelse af direktivet i Schweiz.

Direktiv 2003/59/EF indeholder bestemmelse om, at den grundlæggende uddannelse for 
erhvervschauffører bør følges i det land, hvor chaufføren har fast bopæl, og at efteruddannelse 
bør følges i det land, hvor chaufføren har fast bopæl, eller hvor den pågældende arbejder. 
Formålet med denne begrænsning er at forhindre, at de undervisningstimer, som chauffører 
følger, er spredt ud over forskellige medlemsstater, hvilket kunne reducere kvaliteten af 
undervisningen generelt og desuden føre til svig.

Andragerens oplysninger er ikke tilstrækkelige til, at Kommissionen kan tage stilling til 
andragendet. Derfor vil Kommissionen gerne opfordre andrageren til at indsende mere 
detaljerede oplysninger, særlig vedrørende:

- de procedurer og faktiske omstændigheder, som førte til de schweiziske myndigheders 
afvisning af at anerkende efteruddannelse, der var gennemført i Østrig og i Liechtenstein 
- tidspunktet for de schweiziske myndigheders afvisning (f.eks. da chaufføren anmodede om 
kode 95, eller da de håndhævende myndigheder kontrollerede chaufførens dokumenter osv.)."

                                               
1 Beslutning nr. 1/2009 af Fællesskabet/Sweiz' udvalg for indenlandsk transport af 16. juni 2009, afsnit 2, sidste 
led.


