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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1457/2010, του Christian Frener, αυστριακής ιθαγένειας, σχετικά 
με την αναγνώριση από την Ελβετία της κατάρτισης των οδηγών φορτηγών 
που έχει αποκτηθεί σε κράτη μέλη της ΕΕ

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι η Ελβετία παρεμποδίζει τους ελβετούς οδηγούς φορτηγών να 
παρακολουθήσουν περιοδική κατάρτιση στην Αυστρία ή το Λιχτενστάιν, παρότι η νομοθεσία 
της ΕΕ προβλέπει την αναγνώριση αυτής της κατάρτισης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 7 Μαρτίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Οκτωβρίου 2011

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Σύμφωνα με τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής 
συνομοσπονδίας σχετικά με τις σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και 
επιβατών1, η Ελβετία εφαρμόζει τις νομικές διατάξεις που αντιστοιχούν στην οδηγία 
2003/59/ΕΚ2 σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών 
ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή 
                                               
1 ΕΕ L 114 της 30/04/2002, σ. 91-131

2 Οδηγία 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, σχετικά με 
την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία 
χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών, ΕΕ L 226 της 10/09/2003, σ. 4-17.
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επιβατών. Η συμφωνία αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση 1/20091 της 
Κοινότητας/Επιτροπής εσωτερικών μεταφορών της Ελβετίας, η οποία καθιστά εφαρμόσιμη 
την οδηγία στην Ελβετία.

Στην οδηγία 2003/59/ΕΚ ορίζεται ότι η αρχική επιμόρφωση των επαγγελματιών οδηγών 
πρέπει να πραγματοποιείται στη χώρα της συνήθους διαμονής τους και ότι η περιοδική 
κατάρτιση πρέπει να πραγματοποιείται στη χώρα εκείνη στην οποία ο επαγγελματίας οδηγός 
έχει τη συνήθη διαμονή του ή στη χώρα στην οποία εργάζεται. Ο περιορισμός αυτός 
υφίσταται προκειμένου να αποφεύγεται η κατανομή των ωρών κατάρτισης που παρακολουθεί 
ο οδηγός σε διαφορετικά κράτη μέλη, γεγονός το οποίο ενδέχεται να υποβαθμίσει την 
γενικότερη ποιότητα της κατάρτισης που λαμβάνεται και να οδηγήσει επίσης σε απάτη.

Οι πληροφορίες που προσκόμισε ο αναφέρων δεν επαρκούν για να λάβει θέση η Επιτροπή επί 
του ζητήματος που εγείρεται. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καλεί τον αναφέροντα να 
προσκομίσει περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες και συγκεκριμένα:

- τις διαδικασίες και τα γεγονότα που οδήγησαν τις ελβετικές αρχές να αρνηθούν την 
αναγνώριση της περιοδικής κατάρτισης που πραγματοποιήθηκε στην Αυστρία και το 
Λιχτενστάιν.
- τη στιγμή που δόθηκε η αρνητική απάντηση των ελβετικών αρχών (ήτοι, όταν ο οδηγός 
επικαλέστηκε τον κώδικα 95, όταν οι αρχές επιβολής του νόμου έλεγξαν τα έγγραφα του 
οδηγού κ.λπ.).

                                               
1 Απόφαση αριθ. 1/2009 της Κοινότητας/Επιτροπής εσωτερικών μεταφορών της Ελβετίας της 16ης Ιουνίου 
2009, τμήμα 2, τελευταίο εδάφιο.


