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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0528/2012 af Roland Moll (tysk statsborger), om fornyelse af hans 
førerbevis og direktiv 91/439/EØF om førerbeviser

1. Sammendrag

Andrageren beklager sig over bureaukratiet i forbindelse med fornyelsen af hans tyske 
førerbevis. Som lastbilchauffør over 50 skal han have sit førerbevis fornyet hvert 5. år. Han 
skal også igennem en lægeundersøgelse. Andrageren er enig i dette, men stiller 
spørgsmålstegn ved nytten af at udstede et helt nyt førerbevis. Han mener, at en påtegning på 
det nuværende førerbevis med de nødvendige oplysninger og godkendelsen skulle være 
tilstrækkeligt. Han påpeger, at denne metode finder anvendelse i forbindelse med fornyelse af 
flyvecertifikater. Andrageren klager også over de efter hans opfattelse unødvendigt høje 
udgifter og bureaukratiet i forbindelse med den nuværende fornyelsesprocedure for 
førerbeviser.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 13. september 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. november 2012

"Andragendet vedrører artikel 7, stk. l, litra a), og artikel 7, stk. 2, i direktiv 91/439/EØF1, 
hvori det er fastsat, at kørekort kun udstedes til ansøgere, der blandt andre kriterier opfylder 
de lægelige krav, der er indeholdt i bilag III, og at medlemsstaterne bevarer retten til ud fra 
nationale kriterier at fastsætte gyldighedsperioden. 

                                               
1 Rådets direktiv 91/439/EØF af 29. juli 1991 om kørekort, EFT L 237 af 24.8.1991, s. 1-24.
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Kommissionen bifalder generelt nye ideer om, hvordan man kan begrænse unødvendige 
omkostninger og unødvendigt bureaukrati. Kommissionen er dog ikke enig i andragerens 
vurdering. Kommissionen mener, at et supplerende ark i kørekortet ikke ville opfylde 
sikkerhedsnormerne. Udstedelse af et nyt kørekort, når gyldighedsperioden er udløbet, 
mindsker muligheden for svig og bidrager til øget trafiksikkerhed. Fra den 19. januar 20131

har alle kørekort, der udstedes til erhvervschauffører i kategori C og D, en gyldighedsperiode 
på fem år."

                                               
1 Datoen for anvendelse af artikel 7, stk. 2, i det tredje direktiv om kørekort 2006/126/EF, EFT L 403 af 
30.12.2006, s. 18-60.


