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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1364/2007, внесена от Balakrishnan Muthukrishnan, по всяка 
вероятност с индийско гражданство, относно отказа на британските 
органи да признаят свидетелството му за управление на превозно 
средство, издадено в Германия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква от това, че британските органи отказват да 
признаят неговото свидетелство за управление на МПС, издадено в Германия. Той 
твърди, че е взел изпита за управление на превозно средство в САЩ и е получил 
американско свидетелство за управление. След като се установил на постоянно 
местожителство в Германия през 2001 г., американското свидетелство за управление е 
било заменено с германско съгласно съответното законодателство. Понастоящем той 
пребивава постоянно в Обединеното кралство, където Службата за регистрация на 
водачи и на превозни средства твърди, че неговото германско свидетелство за 
управление е било невалидно, когато той подал заявление за замяната му с британско 
свидетелство за управление. Като се позовава на Директива 2006/126/EО на 
Европейския парламент и на Съвета относно свидетелства за управление на превозни 
средства, той призовава Европейския парламент да се обърне към компетентните 
британски органи, с цел да се осигури спазването на законодателството на ЕС в тази 
област.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 13 май 2008 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 20 февруари 2009 г.
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Вносителят е живял в Германия от 2001 до 2007 г. и се оплаква, че германското му 
свидетелство за управление на МПС, което е издадено, за да замени американското му 
свидетелство за управление на МПС от 2001 г., не е подменено, нито признато в 
Обединеното кралство, където вносителят е започнал работа през 2007 г. Тъй като е 
живял и управлявал превозно средство в Европейския съюз между 2001 и 2007 г., 
вносителят твърди, че свидетелството му за управление на МПС би трябвало да се 
признава в целия ЕС. 
Но ако това не е възможно съгласно действащата директива относно свидетелствата за 
управление на превозни средства1 и третата директива относно свидетелствата за 
управление на превозни средства2, вносителят предлага законодателството да бъде 
изменено, така че принципът на взаимно признаване на свидетелствата за управление 
на превозни средства в ЕС да се прилага и в такива случаи.

Коментари на Комисията във връзка с петицията

Принципът на взаимно признаване се основава на увереността, че минималните 
стандарти за изпити за управление на превозно средство и медицинските изисквания, 
посочени в директивата, са спазени. Ако свидетелството за управление на превозно 
средство е издадено първоначално в трета държава, не може да се приеме за 
даденост, че тези стандарти са прилагани по идентичен начин. Решението дали 
свидетелство, издадено от трета държава да се признае или не, е изцяло в 
компетенциите на държавите-членки на обичайно местоживеене.

Ако притежател на такова свидетелство смени обичайното си местоживеене в друга 
държава-членка, последната не е задължена да го признае или подмени. Поради това 
държавите-членки следва да информират лицата, подали заявления, че 
свидетелствата за управление на МПС, издадени за да подменят свидетелства, 
издадени от трета държава, са валидни единствено, ако притежателят им запази 
обичайното си местоживеене в същата държава-членка.

Този принцип беше потвърден при приемането на третата директива относно 
свидетелствата за управление на моторни превозни средства от Съвета и 
Европейския парламент през 2006 г. 

Заключение
Британските органи са действали съгласно европейското законодателство. Поради това 
петицията не може да бъде подкрепена от Комисията.

                                               
1 Директива 91/439/ЕИО от 29 юли 1991 г. относно свидетелствата за управление на моторни превозни 
средства, ОВ L 237, 24.8.1991 г., стр. 1.
2 Директива 2006/126/ЕО от 20 декември 2006 г. относно свидетелствата за управление на моторни 
превозни средства, ОВ L 403, 30.12.2006 г., стр. 18.
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