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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0528/2012, którą złożył Roland Moll (Niemcy) w sprawie odnowienia 
prawa jazdy i dyrektywy 91/439/EWG w sprawie praw jazdy

1. Streszczenie petycji

Składający petycję skarży się na formalności, jakich musi dopełnić, aby odnowić swoje 
niemieckie prawo jazdy. Z uwagi na fakt, że jest kierowcą ciężarówki, który ukończył 50. rok 
życia, musi odnawiać prawo jazdy co pięć lat. Musi również poddawać się badaniom 
lekarskim. Składający petycję akceptuje te wymogi, ale ma wątpliwości co do zasadności 
wydawania całkowicie nowego dokumentu. Uważa, że wystarczającym rozwiązaniem 
powinno być umieszczanie niezbędnych informacji i zezwoleń w formie wkładki do 
wydanego już ważnego prawa jazdy. Zauważa, że taką metodę stosuje się w przypadku 
odnawiania licencji pilota. Składający petycję skarży się również na, jego zdaniem, zbyt 
wysokie koszty i zbędną biurokrację związaną z obowiązującą procedurą odnawiania prawa 
jazdy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 13 września 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 listopada 2012 r.

Składający petycję odwołuje się do art. 7 ust. 1a i ust. 2 dyrektywy 91/439/EWG1

                                               
1 Dyrektywa Rady 91/439/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie praw jazdy (Dz.U. L 237 z 24.8.1991, s. 1-24
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stanowiących, że prawo jazdy wydaje się jedynie kandydatom, którzy spełniają m. in. 
wymogi zdrowotne opisane w załączniku III; na mocy rzeczonej dyrektywy państwa 
członkowskie są także uprawnione do określenia okresu ważności prawa jazdy zgodnie z 
kryteriami krajowymi.  
Co do zasady Komisja z zadowoleniem przyjmuje nowe propozycje sposobów na obniżenie 
zbędnych kosztów i ograniczenie biurokracji. Niemniej jednak Komisja nie podziela 
stanowiska składającego petycję.  Zdaniem Komisji dodatkowa wkładka do prawa jazdy nie 
spełniałaby norm bezpieczeństwa. Ponowne wydawanie prawa jazdy po upływie terminu jego 
ważności przyczynia się do zminimalizowania ryzyka oszustw oraz do zwiększenia 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Od dnia 19 stycznia 2013 r.1 okres ważności wszystkich 
dokumentów prawa jazdy wydawanych zawodowym kierowcom pojazdów kategorii C i D 
będzie wynosił pięć lat. 

                                               
1 Dzień rozpoczęcia obowiązywania przepisów art. 7 ust. 2 trzeciej dyrektywy 2006/12/WE w sprawie praw jazdy, Dz.U. L 403 z 
30.12.2006, s. 18-60


