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Θέμα: Αναφορά 1262/2010 του Ben Verbon, ολλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
αντικατάσταση ευρωπαϊκής άδειας οδήγησης στη Γαλλία. 

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι ολλανδός υπήκοος αλλά κατοικεί στη Γαλλία. Επιθυμεί να ανταλλάξει την 
ολλανδική άδεια οδήγησής του με γαλλική. Η άδεια οδήγησής του έληξε τον Απρίλιο, αλλά ο 
ίδιος διαθέτει έγγραφο από τις αρχές των Κάτω Χωρών, μεταφρασμένο στα γαλλικά, το 
οποίο πιστοποιεί ότι η άδεια οδήγησής του είναι αυθεντική και ισχύει. Εντούτοις, παρά το 
προσκομισθέν έγγραφο, η νομαρχία του Perigueux αρνείται να του χορηγήσει γαλλική άδεια 
οδήγησης. Ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την εξεύρεση λύσης. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 21 Ιανουαρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2011

Στο άρθρο 1, παράγραφος 2 της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ1 σχετικά με τις άδειες οδήγησης 
ορίζεται ότι οι άδειες οδήγησης αναγνωρίζονται αμοιβαία από τα κράτη μέλη. Εντούτοις, η εν 
λόγω οδηγία δεν εναρμονίζει τις περιόδους ισχύος των αδειών οδήγησης (το ζήτημα αυτό 
ρυθμίζεται με τη νέα οδηγία σχετικά με τις άδειες οδήγησης, η οποία θα τεθεί σε ισχύ το 
2013). Έτσι λοιπόν, ενώ ορισμένα κράτη μέλη, όπως η Ολλανδία, χορηγούν άδειες οδήγησης 
περιορισμένης διοικητικής ισχύος, άλλα κράτη, όπως η Γαλλία, δεν υιοθετούν το καθεστώς 
αυτό. 

                                               
1 ΕΕ L 239, 24.08.91.
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Για την ανανέωση της άδειας οδήγησης, ο κάτοχος πρέπει να υποβάλει αίτηση στις αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους στο οποίο έχει τη συνήθη κατοικία του. Ο αναφέρων, ολλανδός 
υπήκοος που κατοικεί στη Γαλλία, ζήτησε λοιπόν από τις γαλλικές αρχές να 
αντικαταστήσουν την ολλανδική άδεια οδήγησής του (η οποία είχε λήξει) με γαλλική. Με 
βάση το πιστοποιητικό που απέστειλαν οι ολλανδικές αρχές στις γαλλικές αρχές, ο αναφέρων 
χαρακτηρίζεται ικανός να οδηγεί και η διοικητική ισχύς της άδειας οδήγησής του έχει 
παραταθεί.
Αν και το εν λόγω πιστοποιητικό δεν επέχει πρακτικά θέση έγκυρης άδειας οδήγησης, οι 
γαλλικές αρχές θα πρέπει να το αναγνωρίσουν ως τέτοιο και να προβούν στην αντικατάσταση 
της άδειας οδήγησης. 

Η Επιτροπή θα ζητήσει, συνεπώς, από τις γαλλικές αρχές να εξετάσουν εκ νέου την υπόθεση 
προκειμένου να δοθεί μια λύση που διασφαλίζει το σεβασμό του δικαιώματος του 
αναφέροντος να οδηγεί έχοντας στην κατοχή του έγκυρη άδεια οδήγησης.


