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Tárgy: Christian Frener osztrák állampolgár által benyújtott 1457/2010. számú 
petíció az uniós tagállamokban teljesített teherautó-vezetői képzések Svájc 
általi elismeréséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtójának állítása szerint Svájc megakadályozza a svájci teherautó-vezetőket 
abban, hogy Ausztriában vagy Liechtensteinben vegyenek részt továbbképzésben, bár az 
uniós jogszabályok előírják az ilyen képzések elismerését.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. március 7. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. október 26.

A Bizottságnak a petícióval kapcsolatos észrevételei

Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a vasúti és közúti áru- és 
személyszállításról szóló megállapodás1 értelmében Svájc az egyes közúti árufuvarozást vagy 
személyszállítást végző járművek vezetőinek alapképzéséről és továbbképzéséről szóló 
2003/59/EK irányelvben2 foglaltakkal egyenértékű jogi előírásokat alkalmaz. E megállapodást 

                                               
1 HL L 114., 2002.4.30., 91–131. o.
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2003. július 15-i 2003/59/EK irányelve egyes közúti árufuvarozást vagy 
személyszállítást végző járművek vezetőinek alapképzéséről és továbbképzéséről (HL L 226., 2003.9.10., 4–
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a Közösség–Svájc Szárazföldi Szállítási Bizottság 1/2009. számú határozatával1 módosították, 
amelynek értelmében az irányelv Svájcban is alkalmazandó.

A 2003/59/EK irányelv kimondja, hogy a hivatásos vezetők alapképzésére abban az 
országban kell sor kerülnie, amelyben a vezető szokásos lakóhelye található, valamint hogy a 
továbbképzéseket abban az országban kell elvégezni, amelyben a hivatásos vezető szokásos 
lakóhelye található, vagy amelyben dolgozik. E megszorítás oka, hogy elkerüljék a vezető 
által teljesített képzési idők különböző tagállamok közötti felosztását, ami a kapott képzés 
általános minőségének csökkenéséhez és csalásokhoz vezethetne.

A petíció benyújtója által szolgáltatott információk nem elégségesek arra, hogy a Bizottság 
állást foglalhasson a felvetett kérdésben. A Bizottság ezért fel szeretné kérni a petíció 
benyújtóját, hogy nyújtson részletesebb tájékoztatást, különösen a következőkről:

- azokról az eljárásokról és tényekről, amelyek az Ausztriában és Liechtensteinben elvégzett 
továbbképzések elismerésének svájci hatóságok általi elutasításához vezettek; 
- a svájci hatóságok elutasító döntésének időpontjáról (azaz mikor kérte a vezető a 95-ös 
kódszámot, mikor ellenőrizték a végrehajtásért felelős hatóságok a vezető iratait stb.).

                                                                                                                                                  
17. o.).
1 A Közösség–Svájc Szárazföldi Szállítási Bizottság 2009 június 16-i 1/2009. számú határozata, 2. szakasz, 
utolsó francia bekezdés.


