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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1457/2010, ko iesniedza Austrijas valstspiederīgais 
Christian Frener, par kravas automobiļu vadītāju apmācības, kas iegūta ES 
dalībvalstīs, atzīšanu Šveicē

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Šveice traucē saviem kravas automobiļu vadītājiem iziet 
periodisku apmācību Austrijā vai Lihtenšteinā, pat ja ES tiesību aktos paredzēts, ka šāda 
apmācība tiek atzīta.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 7. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 26. oktobrī

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Saskaņā ar nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par preču un pasažieru 
dzelzceļa un autotransporta pārvadājumiem1 Šveice piemēro tiesību normas, kas atbilst 
Direktīvai 2003/59/EK2 par dažu kravu vai pasažieru pārvadāšanai paredzētu autotransporta 
līdzekļu vadītāju sākotnējās kvalifikācijas iegūšanu un periodisku apmācību. Šis nolīgums 

                                               
1 OV L 114, 30.4.2002., 91.-131. lpp.

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/59/EK (2003. gada 15. jūlijs) par dažu kravu vai pasažieru 
pārvadāšanai paredzētu autotransporta līdzekļu vadītāju sākotnējās kvalifikācijas iegūšanu un periodisku 
apmācību, OV L 226, 10.9.2003., 4.–7. lpp.
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tika grozīts ar Kopienas un Šveices Iekšzemes transporta komitejas lēmumu Nr. 1/20091, 
saskaņā ar kuru direktīva ir piemērojama Šveicē.

Direktīva 2003/59/EK paredz, ka sākotnējā apmācība profesionāliem vadītājiem ir jāiegūst 
dalībvalstī, kur ir to parastā dzīvesvieta, un ka periodiskā apmācība jāiegūst dalībvalstī, kur ir 
to parastā dzīvesvieta vai kur tie strādā. Ar šo ierobežojumu ir iecerēts izvairīties no vadītājam 
apgūstamo apmācību stundu sadalījuma dažādās dalībvalstīs, kas varētu samazināt saņemtās 
apmācības vispārējo kvalitāti un varētu arī radīt krāpšanos.

Lūgumraksta iesniedzēja sniegtā informācija nav pietiekama, lai Komisija varētu paust 
nostāju izvirzītajā jautājumā. Tādēļ Komisija vēlas aicināt lūgumraksta iesniedzēju sniegt 
sīkāku informāciju īpaši par:

- procedūrām un faktiem, kas lika Šveices iestādēm atteikt periodiskās apmācības, kas iegūta 
Austrijā un Šveicē, atzīšanu; 
- brīdi, kad Šveices iestādes sniedza atteikumu (piemēram, kad vadītājs lūdza piemērot 
95. kodu, kad izpildes iestādes pārbaudīja vadītāja dokumentus u. c.).

                                               
1 Kopienas un Šveices Iekšzemes transporta komitejas 2009. gada 16. jūnija Lēmums Nr. 1/2009, 2. iedaļa, 
pēdējais ievilkums.


