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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0528/2012, adresată de Roland Moll, de cetățenie germană, privind 
reînnoirea permisului său de conducere și Directiva 91/439/CEE privind 
permisele de conducere

1. Rezumatul petiției

Petiționarul reclamă birocrația pe care o implică reînnoirea permisului său de conducere 
german. Fiind șofer de camion cu vârsta de peste 50 de ani, el trebuie să își reînnoiască 
permisul de conducere o dată la cinci ani. De asemenea, el trebuie să fie supus unei examinări 
medicale. Petiționarul este de acord cu această procedură, dar se îndoiește de utilitatea 
emiterii unui permis de conducere complet nou. Consideră că ar fi suficientă o rubrică în 
actualul permis de conducere care să conțină informațiile și aprobările necesare. El subliniază 
că această metodă este utilizată pentru reînnoirea licențelor de pilot. Petiționarul se plânge și 
cu privire la costurile ridicate și birocrația inutile, potrivit părerii sale, pe care le implică 
procedura actuală de reînnoire a permiselor de conducere.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 13 septembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 noiembrie 2012

Petiția face referire la articolul 7 alineatul (1) litera (a) și alineatul (2) din Directiva 
91/439/CEE care prevede ca permisele de conducere să fie eliberate numai candidaților care, 
printre alte criterii, îndeplinesc standardele medicale prevăzute în anexa III și care acordă 
statelor membre dreptul de a stabili perioada de valabilitate pe baza criteriilor naționale. 
În general, Comisia salută ideile noi privind modurile de reducere a costurilor nenecesare și a 
birocrației. Cu toate acestea, Comisia nu împărtășește opinia petiționarului.  Comisia 
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consideră că o filă suplimentară la permisul de conducere nu ar îndeplini standardele de 
securitate și siguranță. Reemiterea permisului de conducere la expirarea perioadei de 
valabilitate minimizează posibilitatea de fraudă și contribuie la sporirea siguranței rutiere.  
Începând de la 19 ianuarie 2013, toate permisele de conducere emise șoferilor profesioniști 
deținători ai categoriilor C și D vor avea o valabilitate de cinci ani.


