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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: petycji 1262/2010, którą złożył Ben Verbon (Holandia) w sprawie wymiany 
europejskiego prawa jazdy we Francji 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, obywatel Holandii mieszkający we Francji, informuje, że zamierza 
wymienić swoje holenderskie prawo jazdy, które straciło ważność w kwietniu, na jego 
francuski odpowiednik oraz że władze holenderskie wydały mu przetłumaczony na język 
francuski dokument poświadczając, że prawo jazdy jest autentyczne i że jego ważność zostaje 
przedłużona. Niemniej jednak mimo to władze prefekturalne miejscowości Périgueux 
odmawiają składającemu petycję wymiany prawa jazdy; w związku z tym zwraca się on do 
Parlamentu Europejskiego o pomoc. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną w dniu 21 stycznia 2011 r. Zwrócono się do Komisji 
o dostarczenie informacji zgodnie z art. 202 ust. 6 Regulaminu.

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 czerwca 2011 r.

Art. 1 ust. 2 dyrektywy 91/439/EWG1 w sprawie praw jazdy stanowi, że prawa jazdy wydane 
przez państwa członkowskie są wzajemnie uznawane.Jednakże dyrektywa ta nie ujednolica 
okresów ważności praw jazdy (jak to będzie w przypadku nowej dyrektywy w sprawie praw 
jazdy, która zacznie obowiązywać w 2013 r.). W rezultacie niektóre państwa członkowskie − 
jak np. Holandia − wydają prawa jazdy z ograniczonym administracyjnym okresem ważności, 
podczas gdy inne − jak np. Francja − nie wydają takich dokumentów. 

                                               
1 Dz.U. L 239 z 24.8.1991.
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Aby wznowić ważność prawa jazdy, posiadacz tego dokumentu musi zwrócić się do władz 
państwa członkowskiego, w którym znajduje się jego miejsce zamieszkania. W związku 
z tym składający petycję, obywatel Holandii zamieszkały we Francji, zwrócił się do władz 
francuskich o wymianę (przedawnionego) holenderskiego prawa jazdy na jego francuski 
odpowiednik. Zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez władze holenderskie dla potrzeb 
władz francuskich składający petycję jest wciąż uprawniony do kierowania pojazdami, 
a administracyjny okres ważności jego prawa jazdy został przedłużony.
Nawet jeśli takie zaświadczenie nie może być stosowane w praktyce jako ważne prawo jazdy, 
władze francuskie powinny uznać je za takowe i przystąpić do wymiany prawa jazdy. 

Dlatego Komisja zwróci się do władz francuskich o ponowne rozpatrzenie tej sprawy, tak aby 
znaleźć rozwiązanie gwarantujące składającemu petycję prawo do kierowania pojazdami na 
podstawie ważnego prawa jazdy.


