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Komisja Petycji

26.10.2011

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1457/2010, którą złożył Christian Frener (Austria) w sprawie 
uznawania przez Szwajcarię szkolenia dla kierowców ciężarówek odbytego 
w państwach członkowskich UE

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że Szwajcaria uniemożliwia szwajcarskim kierowcom 
ciężarówek odbywanie okresowego szkolenia w Austrii lub w Liechtensteinie, mimo że 
zgodnie z prawodawstwem UE takie szkolenie powinno być uznawane.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 7 marca 2011 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź komisji, otrzymana dnia 26 października 2011 r.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Zgodnie z umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie 
przewozu kolejowego i drogowego rzeczy i osób1 Szwajcaria stosuje przepisy prawa 
odpowiadające dyrektywie 2003/59/WE2w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego 
szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób. 

                                               
1Dz.U. L 114 z 30.4.2002, s. 91–131.

2Dyrektywa 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej 
kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób; 
Dz.U. L 226 z 10.9.2003, s. 4–17.
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Przedmiotowa umowa została zmieniona decyzją 1/20091Komitetu ds. Transportu Lądowego 
Wspólnota/Szwajcaria, na mocy której przedmiotowa dyrektywa ma zastosowanie na terenie 
Szwajcarii.

Zgodnie z dyrektywą 2003/59/WE wstępne szkolenie zawodowych kierowców powinno 
odbywać w państwie będącym miejscem normalnego zamieszkania danego kierowcy, 
a szkolenie okresowe w państwie będącym miejscem jego normalnego zamieszkania lub 
w państwie, w którym pracuje. Powodem tego ograniczenia jest chęć uniknięcia rozdzielania 
pomiędzy różne państwa członkowskie godzin szkoleń odbywanych przez kierowców, 
co mogłoby obniżyć ogólną jakość odbywanych szkoleń i doprowadzić do oszustw.

Podane przez składającego petycję informacje nie są wystarczające, aby Komisja mogła zająć 
stanowisko w poruszonej sprawie. W związku z tym Komisja zachęca składającego petycję 
do dostarczenia bardziej szczegółowych informacji dotyczących zwłaszcza:

– procedur i czynników, które doprowadziły do odmowy uznania przez szwajcarskie władze 
okresowego szkolenia przeprowadzonego w Austrii i Liechtensteinie; 
– momentu, w którym władze wydały decyzję odmowną (np. gdy kierowca poprosił 
o wpisanie kodu 95, gdy organy wykonawcze sprawdzały dokumenty kierowcy, itp.).

                                               
1Decyzja nr 1/2009 Komitetu ds. Transportu Lądowego Wspólnota/Szwajcaria z dnia 16 czerwca 2009 r., sekcja 
2, ostatnie tiret.


