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Temats: Lūgumraksts Nr. 0528/2012, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Roland 
Moll, par viņa vadītāja apliecības atjaunošanu un Direktīvu 91/439/EEK par 
vadītāju apliecībām

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par birokrātiju, kas saistīta ar viņa Vācijas vadītāja apliecības 
atjaunošanu. Tā kā viņš ir smagās automašīnas šoferis un vecāks par 50 gadiem, viņam ir 
jāatjauno sava vadītāja apliecība ik pēc 5 gadiem. Viņam ir arī jāiziet medicīniskā pārbaude. 
Lūgumraksta iesniedzējs tam piekrīt, taču apšauba pilnīgi jaunas vadītāja apliecības izdošanas 
lietderību. Viņš uzskata, ka ielīmei pašreizējā vadītāja apliecībā, ietverot nepieciešamo 
informāciju un apstiprinājumu, vajadzētu būt pietiekamai. Viņš norāda, ka šāda metode tiek 
izmantota pilotu licenču atjaunošanai. Lūgumraksta iesniedzējs arī sūdzas par, viņaprāt, 
nevajadzīgi augstām izmaksām un birokrātiju, kas saistīta ar vadītāju apliecību pašreizējo 
atjaunošanas procedūru.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 13. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 27. novembrī

Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz Direktīvas 91/439/EEK1 7. panta 1. punkta 
                                               
1 Padomes 1991. gada 29. jūlija Direktīva 91/439/EEK par vadītāju apliecībām, OV L 237, 24.8.1991., 1.-24. lpp.
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a) apakšpunktu un 2. punktu, kur paredzēts, ka vadītāju apliecības tiek izdotas tikai tiem 
pretendentiem, kas atbilst arī III pielikumā noteiktajiem medicīniskajiem standartiem, un ar 
kuru dalībvalstīm tiek piešķirtas tiesības noteikt, balstoties uz saviem kritērijiem, vadītāju 
apliecību derīguma termiņu. 
Komisija kopumā atzinīgi vērtē jaunas idejas, kā samazināt liekus izdevumus un birokrātiju. 
Tomēr tā nepiekrīt lūgumraksta iesniedzēja novērtējumam.  Komisija uzskata, ka ielīme 
vadītāja apliecībā neatbilstu drošības un drošuma standartiem. Atkārtota vadītāja apliecības 
izsniegšana, kad tās derīguma termiņš ir beidzies, mazina krāpšanās iespēju un palielina ceļu 
satiksmes drošību. Sākot no 2013. gada 19. janvāra1 visām profesionāliem autovadītājiem 
izsniegtajām C un D kategorijas vadītāju apliecībām derīguma termiņš būs pieci gadi.

                                               
1 Datums, no kura sāk piemērot Trešās vadītāju apliecību direktīvas 2006/126/EK 7. panta 2. punktu,  OV L 403, 30.12.2006., 18.-60. lpp.


