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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1364/2007, ingiven av Balakrishnan Muthukrishnan (antagligen
indisk medborgare), om de brittiska myndigheternas vägran att godta ett körkort 
som utfärdats i Tyskland

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren klagar på att de brittiska myndigheterna vägrar att godta hans tyska körkort. 
Han påstår att han genomgick ett körkortsprov i Förenta staterna och fick ett 
amerikanskt körkort. Efter att han bosatt sig i Tyskland 2001 byttes det amerikanska körkortet 
ut mot ett tyskt körkort i enlighet med gällande lagstiftning. Han är nu bosatt i Storbritannien, 
där Driver and Vehicle Licensing Agency [brittiska trafik- och fordonsförvaltningsbyrån] 
hävdade att hans tyska körkort var ogiltigt när han ansökte om att få det utbytt mot ett 
brittiskt körkort. Med hänvisning till Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om 
körkort uppmanar han Europaparlamentet att kontakta de behöriga brittiska myndigheterna 
för att försäkra sig om att de handlat i enlighet med EU-lagstiftningen på detta område.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 13 maj 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 februari 2009.

Framställaren bodde i Tyskland 2001–2007 och klagar över att hans tyska körkort, som 
utfärdades i utbyte mot ett amerikanskt körkort 2001, inte har bytts ut eller erkänts av 
Storbritannien, där han började arbeta 2007. Efter att ha bott och kört i Europeiska unionen 
2001–2007 anser framställaren att hans körkort borde erkännas i hela EU.
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Om detta dock inte skulle vara möjligt enligt gällande direktiv om körkort1 och det tredje 
direktivet om körkort2 föreslår framställaren att lagstiftningen ändras så att principen om 
ömsesidigt erkännande av körkort inom EU blir tillämplig även i sådana fall.

Kommissionens kommentarer till framställningen

Principen om ömsesidigt erkännande bygger på att vissa miniminormer för körkortsprov 
och medicinska krav som föreskrivs i direktivet är uppfyllda. Om ett körkort ursprungligen 
utfärdats i ett tredjeland, kan det inte tas för givet att dessa normer har tillämpats i samma 
mån. Medlemsstaterna har ensam behörighet att besluta om ett körkort utfärdat i ett 
tredjeland ska erkännas eller inte.

Om innehavaren av ett sådant körkort flyttar till en annan medlemsstat är den staten inte 
skyldig att erkänna eller byta ut körkortet. Medlemsstaterna ska därför informera sökande 
om att det körkort som utfärdats i utbyte mot ett körkort från ett tredjeland endast är giltigt 
så länge innehavaren behåller sin stadigvarande bosättning i den medlemsstaten.

Denna princip bekräftades när det tredje direktivet om körkort antogs av rådet och 
Europaparlamentet 2006. 

Slutsats

De brittiska myndigheterna har handlat i överensstämmelse med EU-rätten. Framställningen 
kan därför inte stödjas av kommissionen.

                                               
1 Direktiv 91/439/EEG av den 29 juli 1991 om körkort, EGT L 237, 24.8.1991, s. 1.
2 Direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort, EUT L 403, 30.12.2006, s. 18.
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