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Ref.: Petiția nr. 1457/2010, adresată de Christian Frener, de cetățenie austriacă, 
privind recunoașterea de către Elveția a cursurilor de formare pentru șoferii 
de camioane urmate în statele membre ale UE

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că Elveția îi împiedică pe șoferii de camioane elvețieni să urmeze cursuri 
de formare periodică în Austria sau Liechtenstein, chiar dacă legislația UE prevede 
recunoașterea unei astfel de formări.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 7 martie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 octombrie 2011

Comentariile Comisiei cu privire la petiție

Conform Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind 
transportul feroviar și rutier de mărfuri și călători1, Elveția aplică dispoziții legale echivalente 
cu Directiva 2003/59/CE2 privind calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor 
auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de pasageri. Acest 

                                               
1 J.O. L 114, 30.4.2002, pp. 91-131.

2 Directiva 2003/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 iulie 2003 privind calificarea inițială și 
formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de 
pasageri, JO L 226, 10.9.2003, pp. 4-17.
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acord a fost modificat prin Decizia nr. 1/20091 a Comitetului pentru transporturi terestre 
Comunitate/Elveția, directiva devenind astfel aplicabilă în Elveția.

Directiva 2003/59/CE prevede că formarea inițială pentru conducătorii auto profesioniști 
trebuie efectuată în țara în care conducătorul auto își are în mod obișnuit reședința și că 
formarea periodică trebuie efectuată în țara în care conducătorul auto profesionist își are în 
mod obișnuit reședința sau în țara în care lucrează. Motivul acestei restricții este acela de a 
evita distribuirea orelor de formare efectuate de conducătorul auto în diferite state membre, 
ceea ce ar putea reduce calitatea generală a formării profesionale primite și, de asemenea, ar 
putea duce la fraudă.

Informațiile furnizate de petiționar nu sunt suficiente pentru a permite Comisiei să se pronunțe 
asupra problemei ridicate. Prin urmare, Comisia ar dori să îl invite pe petiționar să furnizeze 
mai multe informații detaliate în special, referitoare la:

- procedurile și faptele care au determinat refuzul autorităților elvețiene de recunoaștere a 
formării periodice efectuate în Austria și în Liechtenstein;
- momentul la care a fost acordat refuzul autorităților elvețiene (de exemplu, când a solicitat 
conducătorul auto Codul 95, când au verificat autoritățile responsabile de aplicarea legii 
documentele conducătorului auto etc.).

                                               
1 Decizia nr. 1/2009 a Comitetului pentru transporturi terestre Comunitate/Elveția din 16 iunie 2009, secțiunea II, 
ultima liniuță.


