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Tárgy: Balakrishnan Muthukrishnan, vélhetően indiai állampolgár által benyújtott 
1364/2007. számú petíció egy Németországban kiállított vezetői engedély 
elismerésének brit hatóságok általi elutasításáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója amiatt tesz panaszt, hogy a brit hatóságok elutasítják a német vezetői 
engedélyének elismerését. Azt állítja, hogy az Egyesült Államokban tette le a járművezetői 
vizsgát, és amerikai vezetői engedélyt szerzett. Miután 2001-ben Németországban telepedett 
le, az amerikai engedélyt a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően német vezetői engedélyre 
cserélte. Jelenleg az Egyesült Királyságban él, és amikor a Járműengedélyező Hatóságnál 
kérelmezte, hogy a német vezetői engedélyét brit engedélyre cseréljék, a hatóság azt állította, 
hogy a német engedély érvénytelen. A vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre hivatkozva arra kéri az Európai Parlamentet, hogy forduljon a 
brit hatósághoz annak biztosítása érdekében, hogy az betartsa az e területre vonatkozó uniós 
jogszabályokat.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. május 13. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. február 20.

A petíció benyújtója 2001 és 2007 között Németországban élt, és kifogásolja, hogy német 
vezetői engedélyét – amelyet amerikai vezetői engedélye alapján állítottak ki számára 2001-
ben – nem cserélték le, illetve ismerték el az Egyesült Királyságban, ahol 2007 óta dolgozik. 
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Mivel 2001 és 2007 között az Európai Unió területén élt és vezetett autót, a petíció benyújtója 
szerint vezetői engedélyét az Európai Unió teljes területén el kellene ismerni.

Ha azonban ez sem a jelenlegi, vezetői engedélyekről szóló irányelv1, sem pedig a vezetői 
engedélyekről szóló harmadik irányelv2 értelmében nem lehetséges, a petíció benyújtója 
javasolja a jogszabályok kiigazítását, annak érdekében, hogy a vezetői engedélyek EU-n 
belüli kölcsönös elismerésének elve az ilyen esetekben is alkalmazandó legyen.

A Bizottság megjegyzései a petícióval kapcsolatban

A kölcsönös elismerés elve annak bizonyosságán alapszik, hogy mind a járművezetői 
vizsga, mind pedig az egészségügyi követelmények tekintetében betartják az irányelvben 
megállapított minimumszabályokat. Amennyiben a vezetői engedélyt eredetileg egy 
harmadik országban állították ki, nem lehet magától értetődőnek tekinteni, hogy ezeket a 
követelményeket ott is ugyanígy alkalmazták. Ennélfogva továbbra is a szokásos 
tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy egy 
harmadik ország által kiállított vezetői engedélyt elismer-e vagy sem.

Amennyiben az ilyen vezetői engedély tulajdonosa szokásos tartózkodási helyét egy másik 
tagállamba helyezi át, az utóbbi tagállam nem köteles vezetői engedélyét elismerni vagy 
becserélni. A tagállamoknak ezért tájékoztatniuk kell a kérelmezőket arról, hogy a 
harmadik országban szerzett vezetői engedély cseréjével kiállított engedély csak addig 
marad érvényben, amíg tulajdonosának szokásos tartózkodási helye abban a tagállamban 
marad.

Ez az elv megerősítést nyert, amikor a Tanács és az Európai Parlament 2006-ban elfogadta 
a vezetői engedélyekről szóló harmadik irányelvet. 

Következtetés
A brit hatóságok az európai uniós jogszabályoknak megfelelően jártak el. A Bizottságnak
ezért nem áll módjában támogatni a petíciót.

                                               
1 A Tanács 1991. július 29-i 91/439/EGK irányelve a vezetői engedélyekről, HL L 237., 1991.8.24., 1. o.
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 20-i 2006/126/EK irányelve a vezetői engedélyekről, HL L 
403., 2006.12.30., 18. o.
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