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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 1364/2007, Balakrishnan Muthukrishnan, ilmeisesti Intian 
kansalainen, Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten kieltäytymisestä 
tunnustamasta Saksassa annettua ajokorttia

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä valittaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset kieltäytyvät 
tunnustamasta hänen saksalaista ajokorttiaan. Hän ilmoittaa, että hän läpäisi ajokokeen 
Yhdysvalloissa ja sai amerikkalaisen ajokortin. Hänen asetuttuaan asumaan Saksaan 
vuonna 2001 hänen amerikkalainen ajokorttinsa vaihdettiin saksalaiseksi ajokortiksi 
asiaankuuluvaa lainsäädäntöä noudattaen. Nyt hän asuu Yhdistyneessä kuningaskunnassa, 
missä ajoneuvorekisteröintikeskus hänen anoessaan ajokortin vaihtamista brittiläiseen 
ajokorttiin väitti, että hänen saksalainen ajokorttinsa oli pätemätön. Vetoomuksen esittäjä 
viittaa ajokorteista annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2006/126/EY ja 
vaatii, että Euroopan parlamentti kääntyy toimivaltaisten Yhdistyneen kuningaskunnan 
viranomaisten puoleen ja huolehtii, että viranomaiset noudattavat tätä alaa koskevaa EU:n 
lainsäädäntöä.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 13. toukokuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 20. helmikuuta 2009

Vetoomuksen esittäjä asui Saksassa vuosina 2001–2007. Hän valittaa, että hänen saksalaista 
ajokorttiaan, joka hänelle myönnettiin vuonna 2001 amerikkalaista ajokorttia vastaan, ei 
vaihdettu eikä tunnustettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa hänen aloitettuaan työskentelyn 
maassa vuonna 2007. Koska hän on asunut ja autoillut Euroopan unionin alueella 
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vuosien 2001 ja 2007 välillä, vetoomuksen esittäjän mukaan hänen ajokorttinsa olisi 
tunnustettava kaikkialla EU:ssa.

Mikäli se ei kuitenkaan ole mahdollista nykyisen ajokorttidirektiivin1 ja kolmannen 
ajokorttidirektiivin2 nojalla, vetoomuksen esittäjä ehdottaa lainsäädännön muuttamista siten, 
että myös tällaisiin tapauksiin sovellettaisiin ajokorttien vastavuoroista tunnustamista EU:n 
alueella.

Komission huomautukset vetoomuksesta

Vastavuoroisen tunnustamisen periaate perustuu varmuuteen siitä, että direktiivissä 
määritetyt ajokokeita ja lääketieteellisiä edellytyksiä koskevat vähimmäisvaatimukset 
täyttyvät. Jos ajokortti on myönnetty alun perin kolmannessa maassa, kyseisten ehtojen 
soveltamista ei voida pitää itsestään selvänä. Asuinjäsenvaltion yksinomaiseen toimivaltaan 
kuuluu sen päättäminen, tunnustaako se kolmannen maan myöntämän ajokortin.

Mikäli tällaisen kortin haltija muuttaa pysyvän asuinpaikkansa toiseen jäsenvaltioon, uuden 
asuinjäsenvaltion ei ole pakko tunnustaa taikka vaihtaa ajokorttia. Sen tähden 
jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava hakijoille, että kolmannen maan myöntämää ajokorttia 
vastaan vaihdettu kortti on pätevä vain sen ajan, jona kortinhaltijan pysyvä asuinpaikka on 
kyseisessä jäsenvaltiossa.

Tämä periaate vahvistettiin neuvoston ja Euroopan parlamentin hyväksyessä vuonna 2006 
kolmannen ajokorttidirektiivin. 

Päätelmä
Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset noudattivat toimissaan eurooppalaista lakia. 
Komissio ei näin ollen voi tukea vetoomusta.
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