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Temats: Lūgumraksts Nr. 1262/2010, ko iesniedza Nīderlandes valstspiederīgais Ben 
Verbon, par Eiropas autovadītāja apliecības apmainīšanu Francijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, Nīderlandes valstspiederīgais, kas dzīvo Francijā, norāda, ka viņš 
vēlas apmainīt savu Nīderlandes autovadītāja apliecību, kuras derīguma termiņš beidzās 
aprīlī, pret Francijas vadītāja apliecību, un norāda, ka Nīderlandes varas iestādes izsniedza 
viņam franču valodā pārtulkotu dokumentu, kas apliecina, ka viņa vadītāja apliecība ir īsta un 
tās derīguma termiņš ir pagarināts. Tomēr, neskatoties uz to, Perigē prefektūras varas iestādes 
atsakās apmainīt viņa vadītāja apliecību, un tādēļ viņš lūdz Eiropas Parlamenta palīdzību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 21. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 10. jūnijā

„Direktīvas 91/439/EEK1 par vadītāju apliecībām 1. panta 2. punktā teikts, ka vadītāju 
apliecībām ir jābūt savstarpēji atzītām dalībvalstīs. Tomēr šī direktīva nesaskaņo vadītāju 
apliecību derīguma termiņus (tas attiecas uz jauno vadītāju apliecību direktīvu, kuru piemēros 
2013. gadā). Tāpēc dažas dalībvalstis, piemēram, Nīderlande, izdod vadītāju apliecības ar 
ierobežotu administratīvo derīguma termiņu, bet citas dalībvalstis, piemēram, Francija, to 
nedara. 

Lai atjaunotu savas vadītāju apliecības, īpašniekiem jāvēršas varas iestādē dalībvalstī, kurā 
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atrodas viņu pastāvīgā dzīvesvieta. Lūgumraksta iesniedzējs, Nīderlandes valstspiederīgais, 
kas dzīvo Francijā, tādēļ lūdza Francijas varas iestādēm apmainīt viņa vadītāja apliecību, 
kurai beidzies derīguma termiņš, pret Francijas vadītāju apliecību. Saskaņā ar Nīderlandes 
varas iestāžu izsniegto izziņu Francijas varas iestādēm lūgumraksta iesniedzējs joprojām ir 
kvalificēts vadīt transportlīdzekļus un viņa vadītāja apliecības derīguma termiņš ir pagarināts.
Lai gan praksē šādu izziņu nevar uzskatīt par derīgumu vadītāja apliecību, Francijas varas 
iestādēm tā ir jāatzīst kā apliecība un jāuzsāk apliecības apmaiņa. 

Tādēļ Komisija aicina Francijas varas iestādes izpētīt šo lietu vēlreiz, lai atrastu risinājumu, 
kas garantētu lūgumraksta iesniedzēja tiesības vadīt transportlīdzekļus ar derīgu vadītāja 
apliecību.”


