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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója Franciaországban élő holland állampolgárként áprilisban lejárt holland 
vezetői engedélyét francia jogosítványra szeretné cserélni, és rendelkezik egy – a holland 
hatóságok által kiállított, és franciára lefordított – igazolással, amely szerint jogosítványa 
valódi és érvényességi idejét meghosszabbították. Ennek ellenére a perigueux-i hatóságok 
nem hajlandók kicserélni a vezetői engedélyét, és ezért az Európai Parlament segítségét kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. január 21. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. június 10.

A vezetői engedélyekről szóló 91/439/EGK irányelv1 1. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy 
a tagállamok az általuk kiállított vezetői engedélyeket kölcsönösen elismerik. Ez az irányelv 
azonban a vezetői engedélyek érvényességi idejét nem hangolja össze (a vezetői 
engedélyekről szóló, 2013-től alkalmazandó új irányelv azonban majd igen). 
Következésképpen egyes tagállamok – például Hollandia – korlátozott érvényességi idejű 
vezetői engedélyeket állítanak ki, míg mások – például Franciaország – nem.  

                                               
1 HL L 239., 1991.8.24.
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Vezetői engedélyük megújítását az engedélyek tulajdonosainak azon tagállam hatóságaitól 
kell kérelmezniük, amelyben szokásos tartózkodási helyük van. A petíció benyújtója 
Franciaországban élő holland állampolgárként ezért a francia hatóságokhoz fordult (lejárt) 
holland vezetői engedélyének francia engedélyre való cseréje érdekében. A holland hatóságok 
által a francia hatóságok számára kiállított igazolás szerint a petíció benyújtója továbbra is 
jogosult járművet vezetni, és vezetői engedélyének érvényességi idejét meghosszabbították.
Noha ezen igazolást érvényes vezetői engedélyként nem lehet használni, azt a francia 
hatóságoknak el kellene ismernie és sort kellene keríteniük az engedély cseréjére. 

A Bizottság ezért fel fogja kérni a francia hatóságokat az ügy újbóli kivizsgálására annak 
érdekében, hogy olyan megoldás szülessen, amely biztosítja a petíció benyújtójának azon 
jogát, hogy érvényes vezetői engedéllyel vezethessen.


