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izsniegtu vadītāja apliecību

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka Lielbritānijas iestādes atsakās atzīt viņa Vācijā izsniegto 
vadītāja apliecību. Viņš apgalvo, ka nokārtoja braukšanas eksāmenu ASV un ieguva 
Amerikas vadītāja apliecību. Pēc pārcelšanās uz dzīvi Vācijā 2001. gadā viņš apmainīja 
Amerikas vadītāja apliecību pret Vācijas vadītāja apliecību saskaņā ar attiecīgajiem tiesību 
aktiem. Pašlaik viņš dzīvo Apvienotajā Karalistē, un tās Vadītāju un transportlīdzekļu 
licencēšanas aģentūra apgalvoja, ka viņa Vācijas vadītāja apliecība bija nederīga, kad viņš 
pieteicās tās apmaiņai pret Lielbritānijas vadītāja apliecību. Viņš atsaucas uz Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/126/EK par vadītāju apliecībām un aicina Eiropas 
Parlamentu vērsties pie kompetentajām Lielbritānijas iestādēm, lai pārbaudītu, vai tās ievēro 
ES tiesību aktus šajā jomā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 13. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. februārī.

Lūgumraksta iesniedzējs no 2001.–2007. gadam dzīvoja Vācijā un sūdzas par to, ka viņa 
Vācijas vadītāja apliecība, kuru viņš 2001. gadā saņēma apmaiņā pret Amerikas vadītāja 
apliecību, netika apmainīta vai atzīta Lielbritānijā, kur viņš sāka strādāt 2007. gadā. Dzīvojot 
un pārvietojoties ar automašīnu Eiropas Savienībā no 2001.–2007. gadam, lūgumraksta 
iesniedzējs uzskata, ka viņa vadītāja apliecībai būtu jābūt atzītai visā Eiropas Savienībā.
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Ja tomēr pašreiz spēkā esošā Direktīva par vadītāju apliecībām1 un trešā direktīva par vadītāju 
apliecībām2 to nepieļauj, lūgumraksta iesniedzējs ierosina mainīt tiesību aktus, lai 
savstarpējais vadītāju apliecību atzīšanas princips Eiropas Savienībā attiektos arī uz šādiem 
gadījumiem.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Savstarpējās atzīšanas princips balstās uz noteiktību, ka ir ievēroti direktīvā noteiktie
obligātie standarti par vadītāja prasmes pārbaudēm un medicīniskajām prasībām. Ja 
sākotnēji vadītāja apliecību izdevusi kāda trešā valsts, nevar pieņemt, ka šie standarti bija 
vienādi piemērojami. Pastāvīgās dzīvesvietas dalībvalsts kompetences jomā paliek izlemt,
atzīt vai neatzīt trešās valsts izdotu vadītāja apliecību.

Ja šādas vadītāja apliecības īpašnieks pārceļ savu pastāvīgo dzīvesvietu uz citu dalībvalsti, 
pēdējai nav pienākums atzīt vai apmainīt šādu vadītāja apliecību. Tādēļ dalībvalstīm 
vajadzētu informēt iesniedzējus, ka vadītāja apliecība, kas izsniegta apmaiņā pret trešās 
valsts vadītāja apliecību, būs derīga tik ilgi, kamēr īpašnieka pastāvīgā dzīvesvieta būs 
attiecīgajā dalībvalstī.

Šo principu apstiprināja, 2006. gadā pieņemot trešo Padomes un Eiropas Parlamenta 
Direktīvu par vadītāju apliecībām.

Secinājums
Lielbritānijas iestādes rīkojās saskaņā ar Eiropas tiesību aktiem. Tādēļ Komisija nevar 
atbalstīt šo lūgumrakstu.
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