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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

10.6.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1262/2010, внесена от Ben Verbon , с нидерландско гражданство, 
във връзка със смяната на европейското му свидетелство за управление на 
МПС във Франция 

1. Резюме на петицията

Вносителят, който е нидерландски гражданин, пребиваващ във Франция, посочва, че 
иска да смени нидерландското си свидетелство за управление на МПС, което е изтекло 
през април, с френско, като посочва, че нидерландските органи са му издали документ, 
преведен на френски език, удостоверяващ, че свидетелството му за управление на МПС 
е действително, и удължаващ срока му на валидност. Въпреки това, органите в 
префектура Perigueux отказват да сменят свидетелството му, поради което той търси 
съдействието на Европейския парламент. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 21 януари 2011 г. 

3. Отговор на Комисията, получен на 10 юни 2011 г.

Член 1 (параграф 2) от Директивата 91/439/ЕИО 1относно свидетелствата за управление 
на МПС гласи, че свидетелствата за управление следва да се признават взаимно от 
държавите-членки. Въпреки това, тази директива не хармонизира сроковете на 
валидност на свидетелствата за управление на МПС (както би било съгласно новата 
Директива относно свидетелствата за управление на моторни превозни средства, която 
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ще влезе в сила през 2013 г.). Следователно, някои държави-членки – като Нидерландия 
– издават свидетелства за управление на МПС с ограничена административна 
валидност, докато други – като Франция – не издават подобни свидетелства. 
За да поднови свидетелството си за управление на МПС, притежателят му следва да се 
обърне към органите на държавата-членка, където обичайно пребивава.  Следователно, 
вносителят на петицията, нидерландски гражданин, пребиваващ във Франция, е 
отправил молба към френските органи да заменят неговото (изтекло) нидерландско 
свидетелство за управление на МПС с френско. Съгласно удостоверението, 
предоставено от нидерландските органи на френските органи, вносителят на петицията 
продължава да има право да управлява МПС, като административната валидност на 
свидетелството му е удължена.
Въпреки че подобно удостоверение не може на практика да се използва като валидно 
свидетелство за управление, френските органи следва да признаят валидността му и да 
предприемат действия по подмяната на свидетелството. 

Следователно, Комисията ще прикани френските органи да преразгледат случая, за да 
се намери решение, което да гарантира правото на вносителя да кара с валидно 
свидетелство за управление на МПС. 


