
CM\920540HU.doc PE500.702v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009–2014

Petíciós Bizottság

27.11.2012

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Roland Moll német állampolgár által benyújtott 0528/2012. számú petíció 
jogosítványának megújításáról és a vezetői engedélyekről szóló 91/439/EGK 
irányelvről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a német vezetői engedélyek megújításával kapcsolatos bürokráciára 
panaszkodik. Mivel teherautó-sofőr és már 50 éves elmúlt, vezetői engedélyét ötévente meg 
kell újítania, és orvosi vizsgálaton kell keresztülmennie. A petíció benyújtója egyetért ezzel, 
azonban kételkedik egy teljesen új vezetői engedély kibocsátásának a hasznosságában. Úgy 
véli, hogy elegendő lenne egy, a szükséges információkat és jóváhagyásokat tartalmazó 
bejegyzés beillesztése a jelenlegi jogosítványba. Rámutat, hogy ezt a módszert használják a 
pilóták jogosítványának megújítása során. A petíció benyújtója az ellen is panaszt emel, hogy 
megítélése szerint feleslegesen magas költségekkel és bürokráciával jár a jogosítványok 
jelenlegi megújítási eljárása.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. szeptember 13. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. november 27.

A petíció a 91/439/EGK irányelv 7. cikke (1) bekezdésének a) pontjára és (2) bekezdésére1

                                               
1 A Tanács 1991. július 29-i 91/439/EGK irányelve a vezetői engedélyekről (HL L 237., 1991.8.24., 1. o.)
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hivatkozik, amely úgy rendelkezik, hogy vezetői engedélyt csak olyan kérelmezőnek lehet 
kiállítani, aki – más feltételek mellett – megfelel a III. mellékletben foglalt orvosi 
követelményeknek, illetve amely tagállamokra ruházza azt a jogot, hogy nemzeti kritériumok 
alapján határozzák meg az érvényesség időtartamát. 
A Bizottság általában véve üdvözli a szükségtelen költségek és bürokrácia csökkentésére 
vonatkozó új ötleteket. Azonban nem ért egyet a petíció benyújtójának értékelésével.  A 
Bizottság úgy véli, hogy a vezetői engedélyhez csatolt kiegészítő űrlap nem teljesítené a 
biztonsági normákat. A vezetői engedély érvényességének lejártakor történő újbóli 
kibocsátása minimalizálja a csalás lehetőségét és hozzájárul a közutak biztonságának 
növeléséhez. 2013. január 19-től kezdve1 a C vagy D kategóriába tartozó hivatásos sofőrök 
számára kibocsátott vezetői engedélyek érvényességi időtartama öt év lesz.

                                                                                                                                                  

1 A vezetői engedélyekről szóló harmadik, 91/439/EGK irányelv 7l. cikke (2) bekezdése hatálybalépésének napja, HL L 403., 2006.12.30., 
18. o.


