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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1364/2007 af Balakrishnan Muthukrishnan, øjensynligt indisk 
statsborger, om de britiske myndigheders manglende anerkendelse af et i 
Tyskland udstedt kørekort

1. Sammendrag

Andrageren påklager de britiske myndigheders manglende anerkendelse af hans tyske 
kørekort. Andrageren påpeger, at han i sin tid bestod køreprøven i USA og fik udstedt et 
amerikansk kørekort. Efter hans bosættelse i Tyskland i 2001 blev det amerikanske kørekort i 
henhold til de gældende bestemmelser udskiftet med et tysk. Andrageren er nu bosat i Det 
Forenede Kongerige, hvor de ansvarlige færdselsmyndigheder i forbindelse med hans 
anmodning om at få udskiftet det tyske kørekort med et britisk, hævdede, at hans kørekort er 
ugyldigt. Under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om 
kørekort anmoder andrageren Europa-Parlamentet om at rette henvendelse til de ansvarlige 
britiske myndigheder med henblik på at sikre, at disse efterlever EU's på området gældende 
bestemmelser.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 13. maj 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. februar 2009.

"Andrageren boede i Tyskland fra 2001 til 2007 og klager over, at hans tyske kørekort, som 
han fik udstedt i stedet for det amerikanske kørekort i 2001, ikke kunne anerkendes eller 
udskiftes med et britisk kørekort i Det Forenede Kongerige, hvor han påbegyndte arbejde i 
2001. Andrageren mener, at hans kørekort burde være anerkendt i hele EU, idet han har boet 
og kørt i EU i perioden 2001-2007. 
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Hvis dette ikke er muligt i henhold til det nuværende direktiv om kørekort1 og det tredje 
direktiv om kørekort2, foreslår andrageren imidlertid, at lovgivningen ændres, således at 
princippet om gensidig anerkendelse af kørekort inden for EU også gælder i sådanne tilfælde. 

Kommissionens bemærkninger

Princippet om gensidig anerkendelse bygger på visheden om, at direktivets minimumskrav til 
køreprøver og de lægelige krav opfyldes. Hvis et kørekort oprindeligt er udstedt af et 
tredjeland, kan det ikke tages for givet, at disse krav er opfyldt. Det er op til 
bopælsmedlemsstaten alene at afgøre, om et kørekort udstedt af et tredjeland kan anerkendes 
eller ej.

Hvis indehaveren af et sådant kørekort flytter sin bopæl til en anden medlemsstat, er 
sidstnævnte ikke forpligtet til at anerkende eller udskifte kørekortet. Medlemsstaterne bør 
derfor oplyse ansøgere om, at kørekort, der er udstedt i et tredjeland, og som ombyttes, 
udelukkende er gyldige, så længe indehaveren beholder sit sædvanlige opholdssted i den 
pågældende medlemsstat. 

Dette princip blev bekræftet, da det tredje direktiv om kørekort blev vedtaget af Rådet og 
Europa-Parlamentet i 2006.

Konklusion
De britiske myndigheder handlede i overensstemmelse med EU-lovgivningen, og 
Kommissionen kan derfor ikke støtte dette andragende."

                                               
1 Rådets direktiv 91/439/EØF af 29. juli 1991 om kørekort, EFT L 237 af 24.8.1991, s. 1.
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF af 20. december 2006 om kørekort, EUT L 403 af 
30.12.2006, s. 18.
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