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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1262/2010 af Ben Verbon (nederlandsk statsborger), om 
ombytningen af et EF-kørekort i Frankrig. 

1. Sammendrag

Andrageren, der er nederlandsk statsborger bosat i Frankrig, ønsker at ombytte sit 
nederlandske kørerkort, der udløb i april, med et fransk kørekort, idet han anfører, at de 
nederlandske myndigheder har forsynet ham med et dokument, oversat til fransk, der godtgør 
kortets ægthed og forlænger dets gyldighed. På trods af de fremlagte dokumenter nægter 
præfekturet i Périgueux imidlertid at ombytte hans kørekort, og han anmoder derfor om hjælp 
fra Europa-Parlamentet. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 21. januar 2001). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 10. juni 2011.

Det er fastsat i artikel 1, stk. 2, i direktiv 91/439/EØF1 om kørekort, at de kørekort, som 
medlemsstaterne udsteder, skal anerkendes gensidigt. Direktivet harmoniserer imidlertid ikke 
gyldighedsperioderne for kørekort (hvad der vil være tilfældet med det nye kørekortsdirektiv, 
der træder i kraft i 2013). Derfor udsteder nogle medlemsstater, såsom Nederlandene, 
kørekort med begrænset gyldighed, mens andre, såsom Frankrig, ikke gør det.

For at få deres kørekort fornyet skal kørekortsindehavere henvende sig til myndighederne i 
den medlemsstat, hvor de har deres almindelige bopæl. Andrageren, som er nederlandsk 
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statsborger bosat i Frankrig, har derfor ansøgt de franske myndigheder om at ombytte hans 
(udløbne) nederlandske kørekort med et fransk kørekort. Ifølge det certifikat, som de 
nederlandske myndigheder har udstedt til de franske myndigheder, er andrageren stadig 
kvalificeret til at køre, og hans kørekorts gyldighed er blevet forlænget. Om end et sådant
certifikat ikke kan anvendes som et gyldigt kørekort i praksis, så bør de franske myndigheder 
anerkende det som et sådant og derfor foretage ombytning af kørekortet. 

Kommissionen vil derfor anmode de franske myndigheder om at genbehandle sagen med 
henblik på at finde en løsning, der sikrer andragerens ret til at køre med et gyldigt kørekort.


