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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0528/2012 , kurią pateikė Vokietijos pilietis Roland Moll dėl jo 
vairuotojo pažymėjimo pratęsimo ir Direktyvos 91/439/EEB dėl vairuotojo 
pažymėjimų

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi dėl biurokratijos, su kuria jis susiduria norėdamas pratęsti savo 
vokišką vairuotojo pažymėjimą. Kadangi jis yra sunkvežimio vairuotojas ir jam daugiau kaip 
50 metų, jis privalo pratęsti savo vairuotojo pažymėjimą kas penkerius metus. Jis taip pat 
privalo pasitikrinti sveikatą. Peticijos pateikėjas sutinka su šiomis priemonėmis, tačiau 
abejoja, ar naudinga išduoti visiškai naują vairuotojo pažymėjimą. Jis mano, kad užtektų 
įklijos į dabartinį vairuotojo pažymėjimą, kurioje būtų nurodyta visa reikalinga informacija ir 
patvirtinimai. Jis atkreipia dėmesį į tai, kad toks metodas naudojamas pilotų licencijoms 
pratęsti. Peticijos pateikėjas taip pat skundžiasi tuo, kad, jo nuomone, taikant dabartinę 
vairuotojo pažymėjimų atnaujinimo procedūrą esama nepagrįstai didelių išlaidų ir 
biurokratijos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. rugsėjo 13 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. lapkričio 27 d.

„Peticijoje pateikiama nuoroda į Direktyvos 91/439/EEB1 7 straipsnio 1 dalies a punktą ir 
2 dalį, kur nurodoma, kad vairuotojo pažymėjimai turėtų būti išduodami tik tiems 
                                               
1 1991 m. liepos 29 d. Tarybos direktyva 91/439/EEB dėl vairuotojo pažymėjimų, OL L 237, 1991 8 24, p. 1-24.
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kandidatams į vairuotojus, kurie, be kitų kriterijų, atitinka medicininius reikalavimus, 
nustatytus III priede, ir kur teigiama, jog valstybėms narėms suteikiama teisė nustatyti 
vairuotojo pažymėjimų galiojimo laiką remiantis nacionaliniais kriterijais. 
Komisija iš esmės palankiai priima naujas idėjas dėl to, kaip sumažinti nereikalingas sąnaudas 
ir biurokratiją. Vis dėlto ji nepritaria peticijos pateikėjo vertinimui. Komisija mano, kad 
priedas prie vairuotojo pažymėjimo neatitiktų saugumo ir saugos reikalavimų. Naujo 
vairuotojo pažymėjimo išdavimas pasibaigus senojo pažymėjimo galiojimo laikotarpiui 
mažina sukčiavimo galimybę ir padeda užtikrinti didesnę kelių eismo saugą. Nuo 2013 m. 
sausio 19 d.1 visi C ir D kategorijų profesionaliems vairuotojams išduoti vairuotojo 
pažymėjimai galios penkerius metus.“

                                               
1 Diena, nuo kurios pradedama taikyti Trečiosios direktyvos dėl vairuotojo pažymėjimų 2006/126/EB 7 
straipsnio 2 dalis, OL L 403, 2006 12 30, p. 18–60.


