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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1457/2010 imressqa minn Christian Frener, ta’ ċittadinanza 
Awtsrijaka, dwar ir-rikonoxximent mill-Isvizzera tat-taħriġ tas-sewwieqa 
tat-trakkijiet miksub fl-Istati Membri tal-UE

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant isostni li l-Isvizzera qed tfixkel lis-sewwieqa tat-trakkijiet Svizzeri milli 
jingħataw taħriġ perjodiku fl-Awstrija jew fil-Liechtenstein, anki jekk il-leġiżlazzjoni tal-UE 
tistipola r-rikonoxximent ta’ dan it-taħriġ.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-7 ta’ Marzu 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202 (6) tar-Regolament).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-26 ta’ Ottubru 2011

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

F’konformità mal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar it-
Trasport tal-Merkanzija u tal-Passiġġieri bil-Ferrovija u bit-Triq1, l-Isvizzera tapplika 
dispożizzjonijiet legali ekwivalenti għad-Direttiva 2003/59/KE2 dwar il-kwalifika inizjali u 
taħriġ perijodiku ta’ sewwieqa ta’ ċerti vetturi tat-triq għat-trasport ta’ prodotti jew 

                                               
1 ĠU L 114 , 30/04/2002 P. 91 - 131.

2 Id-Direttiva 2003/59/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Lulju 2003 dwar il-kwalifika inizjali u 
taħriġ perijodiku ta’ sewwieqa ta’ ċerti vetturi tat-triq għat-trasport ta’ prodotti jew passiġġieri, ĠU L 226 , 
10/09/2003 P. 4 - 17.
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passiġġieri. Dan il-Ftehim ġie mmodifikat bid-Deċiżjoni 1/20091 tat-Trasport fuq l-Art tal-
Komunità/l-Isvizzera, li jagħmel id-Direttiva applikabbli fl-Isvizzera.

Id-Direttiva 2003/59/KE tistipula li t-taħriġ inizjali għas-sewwieqa professjonali għandu jsir 
fil-pajjiż fejn is-sewwieq ikollu r-residenza normali tiegħu, u li t-taħriġ perjodiku għandu jsir 
fil-pajjiż fejn is-sewwieq professjonali jkollu r-residenza normali tiegħu jew il-pajjiż fejn 
jaħdem. Ir-raġuni għal din ir-restrizzjoni hija biex jiġi evitat li s-sigħat ta’ taħriġ mogħti lis-
sewwieqa jinqasmu fi Stati Membri differenti, fatt li jista’ jnaqqas il-kwalità ġenerali tat-
taħriġ ipprovdut u li jista’ jwassal ukoll għall-frodi.

L-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant mhijiex biżżejjed biex il-Kummissjoni tkun 
tista’ tieħu pożizzjoni dwar il-kwistjoni. Għaldaqstant, il-Kummissjoni tixtieq tistieden lill-
petizzjonant jipprovdi informazzjoni aktar dettaljata b’mod partikolari dwar:

- il-proċeduri u l-fatti li wasslu lilll-awtoritajiet Svizzeri biex jirrifjutaw li jirrikonoxxu t-
taħriġ perjodiku li sar fl-Awstrija u fil-Liechtenstein 
- il-mument meta l-awtoritajiet Svizzeri rrifjutaw li jagħtu l-awtorizzazzjoni (pereżempju 
meta s-sewwieq talab il-Kodiċi 95,  meta l-awtoritajiet tal-infurzar ċċekkjaw id-dokumenti 
tas-sewwieq eċċ).

                                               
1 Id-Deċiżjoni Nru 1/2009 tal-Kumitat tat-Trasport fuq l-Art tal-Komunità/l-Isvizzera tas-16 ta’ Ġunju 2009, 
Taqsima 2, l-aħħar inċiż.


