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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1364/2007, του Balakrishnan Muthukrishnan, προφανώς ινδικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την άρνηση των βρετανικών αρχών να αναγνωρίσουν 
άδεια οδήγησης που εκδόθηκε στη Γερμανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι οι βρετανικές αρχές αρνούνται να 
αναγνωρίσουν τη γερμανική άδεια οδήγησής του. Δηλώνει ότι υπεβλήθη σε εξετάσεις 
οδήγησης στις ΗΠΑ και απέκτησε αμερικανική άδεια οδήγησης. Μετά την εγκατάστασή του 
στη Γερμανία το 2001 άλλαξε την αμερικανική του άδεια με γερμανική σύμφωνα με τη 
σχετική νομοθεσία. Είναι πλέον κάτοικος στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η υπηρεσία 
αδειοδότησης οδηγών και οχημάτων υποστήριξε ότι η γερμανική του άδεια ήταν άκυρη όταν 
υπέβαλε αίτηση προκειμένου να την αλλάξει με βρετανική άδεια οδήγησης. Επικαλούμενος 
την οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια 
οδήγησης, καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προσεγγίσει τις αρμόδιες βρετανικές αρχές 
προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμόρφωσή τους προς τη σχετική κοινοτική νομοθεσία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 13 Μαΐου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Φεβρουαρίου 2009.

Ο αναφέρων ζούσε στη Γερμανία από το 2001 μέχρι το 2007 και καταγγέλλει ότι η γερμανική 
άδεια οδήγησής του, η οποία εκδόθηκε όταν άλλαξε την αμερικανική του άδεια οδήγησης το 
2001 δεν αναγνωρίστηκε ούτε και ανταλλάχθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου άρχισε να 
εργάζεται το 2007. Έχοντας ζήσει και οδηγήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση την περίοδο από το 
2001 ως το 2007, ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η άδεια οδήγησής του θα πρέπει να 
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αναγνωρίζεται σε ολόκληρη την ΕΕ.
Ωστόσο, αν αυτό δεν είναι δυνατόν βάσει της ισχύουσας οδηγίας για την άδεια οδήγησης1, 
και της τρίτης οδηγίας για την άδεια οδήγησης2, ο αναφέρων προτείνει τη μεταβολή της 
νομοθεσίας έτσι ώστε η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης των αδειών οδήγησης στο 
εσωτερικό της ΕΕ να εφαρμοστεί και σε αυτές τις περιπτώσεις.
Τα σχόλια της Επιτροπής για την αναφορά

Η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης βασίζεται στη βεβαιότητα ότι πληρούνται οι ελάχιστες 
προδιαγραφές για τις εξετάσεις οδήγησης και τις ιατρικές απαιτήσεις που προβλέπονται
στην οδηγία. Αν μια άδεια οδήγησης έχει εκδοθεί αρχικά από μια τρίτη χώρα, δεν μπορεί
να θεωρηθεί δεδομένο ότι αυτές οι προδιαγραφές έχουν εφαρμοστεί με τον ίδιο τρόπο. 
Παραμένει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του κράτους μέλους κανονικής διαμονής να 
αποφασίσει αν μια άδεια που εκδίδεται από τρίτη χώρα αναγνωρίζεται ή όχι.

Αν ο κάτοχος μιας τέτοιας άδειας οδήγησης μεταφέρει την κανονική του διαμονή σε άλλο 
κράτος μέλος, το τελευταίο δεν είναι υποχρεωμένο να αναγνωρίσει ή να αλλάξει την άδεια 
οδήγησης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, ως εκ τούτου, να ενημερώνουν τους αιτούντες ότι η 
άδεια οδήγησης που εκδίδεται σε ανταλλαγή μιας άδειας τρίτης χώρας θα παραμένει σε 
ισχύ για το διάστημα που ο κάτοχός της διατηρεί την κανονική του διαμονή σε αυτό το 
κράτος μέλος.

Η αρχή αυτή επιβεβαιώθηκε όταν η τρίτη οδηγία για την άδεια οδήγησης εγκρίθηκε από το 
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2006.

Συμπέρασμα
Οι βρετανικές αρχές ενήργησαν σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Συνεπώς, η αναφορά δεν 
μπορεί να υποστηριχθεί από την Επιτροπή.

                                               
1 Οδηγία 91/439/ΕΟΚ της 29ης Ιουλίου 1991 για την άδεια οδήγησης, ΕΕ L 237 της 24.8.1991, σ. 1
2 Οδηγία 2006/126/ΕΚ της 20ής Δεκεμβρίου 2006 για την άδεια οδήγησης, ΕΕ L 403 της 30.12.2006, σ. 18.


	770911el.doc

