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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1262/2010 dėl Europos vairuotojo pažymėjimo pakeitimo 
Prancūzijoje, kurią pateikė Nyderlandų pilietis Ben Verbon. 

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas yra Nyderlandų pilietis, bet gyvena Prancūzijoje. Jis nori Nyderlandų 
vairuotojo pažymėjimą pasikeisti į Prancūzijos vairuotojo pažymėjimą. Jo vairuotojo 
pažymėjimo galiojimas baigėsi balandžio mėn., tačiau jis turi Nyderlandų valdžios institucijų 
išduotą į prancūzų kalbą išverstą pažymą, kad jo pažymėjimas galioja. Nepaisant pateiktų 
dokumentų, Perigė prefektūra atsisakė pakeisti jo vairuotojo pažymėjimą. Jis prašo Europos 
Parlamento pagalbos. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. sausio 21 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. birželio 10 d.

Tarybos direktyvos 91/439/EEB dėl vairuotojo pažymėjimų1 1 straipsnio 2 dalyje teigiama, 
kad valstybių narių išduoti vairuotojo pažymėjimai yra abipusiai pripažįstami. Tačiau šioje 
direktyvoje vairuotojo pažymėjimų galiojimo laikotarpiai nesuderinti (jie bus suderinti 
naujojoje direktyvoje dėl vairuotojo pažymėjimų, kuri bus taikoma nuo 2013 m.) Taigi, kai 
kurios valstybės narės, pavyzdžiui, Nyderlandai, išduoda vairuotojo pažymėjimus ribotam 
laikui, kitos, pavyzdžiui, Prancūzija, – neribotam. 

Norėdami atnaujinti savo vairuotojo pažymėjimus, jų savininkai turi kreiptis į tos valstybės 
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narės valdžios institucijas, kurioje jie paprastai gyvena. Taigi peticijos pateikėjas, kuris yra 
Nyderlandų pilietis gyvenantis Prancūzijoje, kreipėsi į Prancūzijos valdžios institucijas 
prašydamas pakeisti jo olandišką vairuotojo pažymėjimą (kurio galiojimas pasibaigęs) į 
prancūzišką pažymėjimą. Pagal pažymą, kurią Nyderlandų valdžios institucijos pateikė 
Prancūzijos valdžios institucijoms, peticijos pateikėjas gali vairuoti ir vairuotojo pažymėjimo 
galiojimo laikas buvo pratęstas.
Nors šios pažymos negalima naudoti vietoj galiojančio vairuotojo pažymėjimo, Prancūzijos 
valdžios institucijos turėtų ją pripažinti ir pradėti vairuotojo pažymėjimo keitimo procedūrą. 

Taigi Komisija ragina Prancūzijos valdžios institucijas dar kartą išnagrinėti šį atvejį ir rasti 
sprendimą, kuriuo būtų užtikrinta peticijos pateikėjo teisė turėti galiojantį vairuotojo 
pažymėjimą.


