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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1262/2010, adresată de Ben Verbon, de cetățenie olandeză, privind 
schimbarea permisului de conducere european în Franța 

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, cetățean olandez cu reședința în Franța, dorește să-și schimbe permisul de 
conducere olandez, care a expirat în aprilie, cu unul eliberat în Franța, indicând faptul că are 
un document eliberat de autoritățile olandeze, tradus în limba franceză, conform căruia 
permisul său de conducere este autentic și valabil. Cu toate acestea, prefectura Perigueux 
refuză să-i schimbe permisul de conducere și petiționarul solicită sprijinul Parlamentului 
European. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 21 ianuarie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 10 iunie 2011

Articolul 1 alineatul (2) din Directiva 91/439/CEE privind permisele de conducere stipulează 
că permisele de conducere trebuie recunoscute reciproc de statele membre. Această directivă 
nu armonizează însă perioadele de valabilitate a permiselor de conducere (așa cum va fi cazul 
cu noua directivă privind permisele de conducere, care va deveni aplicabilă în 2013). În 
consecință, unele state membre, cum sunt Țările de Jos, eliberează permise de conducere cu 
valabilitate administrativă limitată, iar altele nu, cum este Franța. 

Pentru prelungirea permiselor lor de conducere, posesorii trebuie să se adreseze autorităților 
din statul membru în care își au, în mod normal, rezidența. În consecință petiționarul, un 
cetățean olandez rezident în Franța,a solicitat autorităților franceze preschimbarea permisului 
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său de conducere olandez (expirat) cu unul francez. În conformitate cu certificatul eliberat de 
autoritățile olandeze pentru autoritățile franceze, petiționarul continuă să îndeplinească 
condițiile pentru a conduce și valabilitatea permisului său de conducere a fost prelungită.
Deși acest certificat nu poate fi folosit în practică ca permis de conducere valabil, autoritățile 
franceze ar trebui să-l recunoască ca atare și să procedeze la preschimbarea permisului. 

În consecință, Comisia va invita autoritățile franceze să reexamineze acest caz, pentru a găsi o 
soluție care să-i garanteze petiționarului dreptul de a conduce cu un permis de conducere 
valabil.


