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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1364/2007, którą złożył Balakrishnan Muthukrishnan
(prawdopodobnie Indie), w sprawie odmowy uznania przez władze brytyjskie 
prawa jazdy wydanego w Niemczech

1. Streszczenie petycji

Składający petycję skarży się, że władze brytyjskie odmawiają uznania jego niemieckiego 
prawa jazdy. Twierdzi on, że zdał egzamin na prawo jazdy w Stanach Zjednoczonych 
i uzyskał amerykańskie prawo jazdy. Po przeniesieniu się do Niemiec w 2001 r. zgodnie 
z odpowiednim prawem amerykańskie prawo jazdy zostało wymienione na niemieckie prawo 
jazdy. Obecnie zamieszkuje w Wielkiej Brytanii, gdzie Agencja Rejestracji Kierowców 
i Pojazdów utrzymuje, że jego niemieckie prawo jazdy było nieważne w chwili składania 
wniosku o wymianę go na brytyjskie prawo jazdy. Zgodnie z dyrektywą 2006/126/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy, składający petycję wzywa Parlament 
Europejski do zwrócenia się do właściwych władz brytyjskich w celu zapewnienia w tej 
dziedzinie zgodności z prawem wspólnotowym.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 13 maja 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 lutego 2009 r.

Składający petycję w latach 2001–2007 mieszkał w Niemczech i informuje, że jego 
niemieckie prawo jazdy, które otrzymał w 2001 r. w zamian za amerykańskie prawo jazdy, 
nie zostało wymienione ani uznane w Wielkiej Brytanii, gdzie rozpoczął pracę w 2007 r. 
Ponieważ w latach 2001–2007 mieszkał i jeździł samochodem w Unii Europejskiej, 
składający petycję uważa, że jego prawo jazdy powinno być uznawane w całej UE.
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Jeżeli jednak nie jest to możliwe na mocy obecnie obowiązującej dyrektywy w sprawie praw 
jazdy1 oraz trzeciej dyrektywy w sprawie praw jazdy2, składający petycję proponuje zmianę 
prawodawstwa, aby zasada wzajemnego uznawania prawa jazdy w UE miała zastosowanie 
także w takich przypadkach.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Zasada wzajemnego uznawania opiera się na pewności, że spełnione zostały minimalne 
standardy w zakresie egzaminów na prawo jazdy i warunków zdrowotnych określone 
w dyrektywie. Jeśli prawo jazdy zostało pierwotnie wydane w państwie trzecim, nie można 
mieć pewności, że normy te zostały zastosowane w odpowiednim stopniu. Decyzja co do 
tego, czy uznać prawo jazdy wydane przez państwo trzecie, czy go nie uznać, nadal pozostaje 
w gestii państwa członkowskiego normalnego miejsca zamieszkania.

Jeśli posiadacz takiego prawa jazdy zmienia normalne miejsce zamieszkania i przenosi się do 
innego państwa członkowskiego, to państwo członkowskie nie ma obowiązku uznania prawa 
jazdy lub jego wymiany. Państwa członkowskie powinny zatem informować 
wnioskodawców, że prawo jazdy wydane w zamian za prawo jazdy wystawione w państwie 
trzecim będzie ważne tylko tak długo, jak długo miejscem normalnego miejsca zamieszkania 
jego posiadacza będzie dane państwo członkowskie.

Zasada ta została potwierdzona w trzeciej dyrektywie w sprawie praw jazdy przyjętej przez 
Radę i Parlament Europejski w 2006 r. 

Wnioski

Władze brytyjskie działały zgodnie z prawem europejskim. W związku z tym Komisja nie 
może poprzeć petycji.

                                               
1 Dyrektywa 91/439/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie praw jazdy, Dz.U. L 237 z 24.8.1991, s. 1.
2 Dyrektywa 2006/126/WE z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy, Dz.U. L 403 z 30.12.2006, s. 18.
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