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Θέμα: Αναφορά 0528/2012 του Roland Moll, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
ανανέωση της άδειας οδήγησής του και την οδηγία 91/439/ΕΟΚ για την 
άδεια οδήγησης

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει τη γραφειοκρατία που συνδέεται με την ανανέωση της γερμανικής 
άδειας οδήγησής του. 
Ως οδηγός φορτηγού ηλικίας άνω των 50 ετών πρέπει να ανανεώνει την άδεια οδήγησής του 
ανά πενταετία και να υπόκειται σε ιατρική εξέταση. Ο αναφέρων συμφωνεί με αυτό, αλλά 
εκφράζει αμφιβολίες σχετικά με τη χρησιμότητα της έκδοσης νέας άδειας οδήγησης. Κατά 
την άποψή του, ένα συμπληρωματικό φύλλο στην ισχύουσα άδεια οδήγησης που θα 
περιλαμβάνει τα απαραίτητα στοιχεία και τις αναγκαίες εγκρίσεις θα έπρεπε να είναι αρκετό. 
Υπενθυμίζει ότι αυτή η μέθοδος εφαρμόζεται για την ανανέωση της άδειας πιλότου. Ο 
αναφέρων επισημαίνει ακόμα το ασκόπως, κατά τη γνώμη του, υψηλό κόστος και τη 
γραφειοκρατία που συνοδεύει την ισχύουσα διαδικασία ανανέωσης των αδειών οδήγησης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 13 Σεπτεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Νοεμβρίου 2012

Η αναφορά παραπέμπει στο άρθρο 7, παρ. 1, εδάφιο α και παρ. 2 της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ  
που προβλέπει ότι οι άδειες οδήγησης θα πρέπει να εκδίδονται μόνο σε αιτούντες οι οποίοι, 
μεταξύ άλλων κριτηρίων, πληρούν τις ιατρικές προδιαγραφές οι οποίες καθορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο χορηγεί στα κράτη μέλη το δικαίωμα να καθορίζουν την περίοδο 
ισχύος με βάση εθνικά κριτήρια. 
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Η Επιτροπή χαιρετίζει σε γενικές γραμμές νέες ιδέες με όσον αφορά ποιον τρόπο να μειώσει 
μη υποχρεωτικές δαπάνες καθώς και τη γραφειοκρατία. Όμως, δεν συμμερίζεται την 
αξιολόγηση του αναφέροντα.  Η Επιτροπή θεωρεί ότι ένα συμπληρωματικό φύλλο στην άδεια 
οδήγησης δεν θα ικανοποιούσε τις προδιαγραφές ασφάλειας και προστασίας. Η επανέκδοση 
της άδειας οδήγησης όταν λήγει η περίοδος ισχύος της, ελαχιστοποιεί τη δυνατότητα απάτης 
και συμβάλλει στην αυξημένη οδική ασφάλεια. Από την 19η Ιανουαρίου 20131 και εντεύθεν, 
όλες οι άδειες οδήγησης που έχουν χορηγηθεί σε επαγγελματίες οδηγούς της κατηγορίας C 
(Γ) και D (Δ) θα έχουν περίοδο ισχύος πέντε ετών.

                                               
1 Η ημέρα εφαρμογής του άρθρου 7 , παρ. 2 της τρίτης οδηγίας για άδεια οδήγησης 2006/126/ΕΚ, ΕΕ L 403, 30.12.2006, σ. 18-60.


