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Tema: Peticija Nr. 1457/2010 dėl to, kad Šveicarija pripažintų ES valstybėse narėse 
rengiamą sunkvežimių vairuotojų mokymą, kurią pateikė Austrijos pilietis 
Christian Frener

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas tvirtina, kad Šveicarija trukdo Šveicarijos sunkvežimių vairuotojams 
toliau periodiškai kelti kvalifikaciją Austrijoje arba Lichtenšteine, nors ES teisės aktuose 
numatyta pripažinti tokį mokymą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. kovo 7 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. spalio 26 d.

„Komisijos pastabos dėl peticijos

Pagal Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl krovinių ir keleivių 
vežimo keliais ir geležinkeliais1 Šveicarija taiko teisines nuostatas, atitinkančias Direktyvos 
2003/59/EB2 dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti 
vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir periodinio mokymo nuostatas. Šis susitarimas iš dalies 

                                               
1 OL L 114, 2002 4 30, p. 91–131.

2 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių transporto 
priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir periodinio mokymo, OL L 226, 
2003 9 10, p. 4–17.
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pakeistas Bendrijos ir Šveicarijos sausumos transporto komiteto sprendimu Nr. 1/20091, 
kuriuo ši direktyva pradėta taikyti Šveicarijoje.

Direktyvoje 2003/59/EB nustatyta, kad pradinis profesionalių vairuotojų mokymas turėtų būti 
organizuojamas valstybėje, kurioje jie nuolat gyvena, o kvalifikacijos kėlimas – valstybėje, 
kurioje profesionalus vairuotojas nuolat gyvena, arba valstybėje, kurioje jis dirba. Šiuo 
apribojimu siekiama užtikrinti, kad skirtingose valstybėse narėse nebūtų išdalytos vairuotojo 
mokymo valandos, nes kitaip gali sumažėti bendra mokymo kokybė, taip pat atsirasti 
sukčiavimo atvejų.

Peticijos pateikėjas nesuteikė pakankamai informacijos, kad Komisija galėtų pareikšti savo 
nuomonę iškeltu klausimu. Todėl Komisija norėtų paraginti peticijos pateikėją pateikti 
išsamesnę informaciją apie, visų pirma:

– procedūras ir duomenis, dėl kurių Šveicarijos valdžios institucijos atsisakė pripažinti 
Austrijoje ir Lichtenšteine organizuotą kvalifikacijos kėlimą;
– tikslią datą, kada Šveicarijos valdžios institucijos atsisakė pripažinti minėtą kvalifikacijos 
kėlimą (pvz., kada vairuotojas paprašė suteikti profesinės kvalifikacijos kodą (95), kai 
teisėsaugos institucijos patikrino vairuotojo dokumentus ir kt.).“

                                               
1 2009 m. birželio 16 d. Bendrijos ir Šveicarijos sausumos transporto komiteto sprendimas Nr. 1/2009, 2 skyrius, 
paskutinė įtrauka.


