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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1364/2007, adresată de Balakrishnan Muthukrishnan, aparent de 
naţionalitate indiană, privind refuzul autorităţilor britanice de a recunoaşte un 
permis de conducere eliberat în Germania

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul reclamă că autorităţile britanice refuză să îi recunoască permisul de conducere 
german. Acesta afirmă că a trecut un test de conducere în SUA şi a obţinut un permis de 
conducere american. După ce s-a stabilit în Germania, în anul 2001, permisul american a fost 
schimbat cu un permis german în conformitate cu cadrul normativ. Acum petiţionarul este 
rezident al Marii Britanii, unde Agenţia pentru autorizarea conducătorilor auto şi a vehiculelor 
a susţinut că permisul său german era invalid atunci când acesta a depus cererea pentru a fi 
schimbat cu un permis britanic. Referindu-se la Directiva 2006/126/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului privind permisele de conducere, petiţionarul solicită Parlamentului 
European să contacteze autorităţile britanice competente pentru a se asigura că acestea 
respectă legislaţia UE în domeniu.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 13 mai 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 februarie 2009

Petiţionarul a locuit în Germania între 2001 şi 2007 şi reclamă faptul că permisul de 
conducere german emis pentru a înlocui permisul american din 2001 nu a fost preschimbat 
sau recunoscut în Regatul Unit, unde a început să lucreze în 2007. Din moment ce a trăit şi a 
condus pe teritoriul Uniunii Europene între 2001 şi 2007, petiţionarul consideră că permisul 
său de conducere ar trebui să fie recunoscut în întreaga UE.
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Totuşi, dacă acest lucru nu este posibil în temeiul actualei directive privind permisele de 
conducere 1 şi al celei de-a treia directive privind permisele de conducere 2 , petiţionarul 
propune modificarea legislaţiei astfel încât principiul recunoaşterii reciproce a permiselor de 
conducere în cadrul UE să fie aplicabil şi în astfel de situaţii.

Comentariile Comisiei cu privire la petiţie

Principiul recunoaşterii reciproce se bazează pe certitudinea că sunt respectate standardele 
minime aferente testelor de conducere şi aptitudinii medicale stabilite prin directivă. În 
cazul unui permis de conducere emis de o ţară terţă, nu este implicit faptul că aceste 
standarde au fost aplicate. Rămâne la latitudinea statelor membre de rezidenţă să decidă 
dacă un permis eliberat de o ţară terţă este recunoscut sau nu.

Dacă titularul unui astfel de permis îşi transferă rezidenţa obişnuită pe teritoriul altui stat 
membru, acesta din urmă nu este obligat să recunoască sau să înlocuiască permisul în cauză.
Prin urmare, statele membre ar trebui să informeze solicitanţii că permisele de conducere 
eliberate pentru a înlocui un permis emis de o ţară terţă sunt valabile doar atâta timp cât 
titularul îşi păstrează rezidenţa obişnuită în acel stat membru.

Acest principiu a fost confirmat cu ocazia adoptării în 2006 de către Consiliu şi de către 
Parlamentul European a celei de-a treia directive privind permisele de conducere.

Concluzii
Autorităţile britanice au acţionat în conformitate cu dreptul comunitar. Prin urmare, petiţia nu 
poate fi susţinută de către Comisie.

                                               
1 Directiva 91/439/CEE din 29 iulie 1991 privind permisele de conducere, JO L 237, 24.8.1991, p. 1.
2 Directiva 2006/126/CE din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere, JO L 403, 30.12.2006, p. 18.
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