
CM\777517BG.doc PE421.493v01-00

BG BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
2004 










 2009

Комисия по петиции

20.3.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1225/2007 г., внесена от Henrik Ladefoged, с датско 
гражданство, относно непризнаването от страна на британските органи 
на свидетелство за правоуправление на МПС , издадено в Дания

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията протестира срещу отказа на британските органи да признаят 
неговото датско свидетелство за правоуправление на МПС. Той посочва, че, след като е 
издържал изпитите за управление на превозно средство в САЩ, му е било издадено 
американско свидетелство за правоуправление, което при връщането му в Дания през 
1991 г. е било заменено с датско свидетелство за правоуправление в съответствие с 
приложимото законодателство. Вносителят на петицията, който понастоящем има 
постоянно местожителство в Обединеното кралство, е бил уведомен от служител, 
осъществяващ контрол на скоростта, че свидетелството му за правоуправление е 
невалидно. Позовавайки се на действащата Директива относно свидетелствата за 
управление на моторни превозни средства (Директива 91/439/EИО) и на предложената 
трета директива за свидетелствата за правоуправление, вносителят на петицията 
изисква намеса от страна на Европейския парламент за осигуряване на изпълнение от 
страна на британските органи на съответното законодателство на ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 април 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 20 март 2009 г.

Като се позовава на действащата Директива относно свидетелства за управление на 
превозни средства1 и предложената трета директива за свидетелствата за 
                                                       
1 ОВ L 403, 30.12.2006 г., стр.18.
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правоуправление, вносителят призовава за действия на Европейския парламент в 
посока осигуряване спазването на съответното законодателство на ЕС от страна на 
британските органи.

Случаят е подобен на описания в Писмен въпрос n° E-6188/07 от Kathy Sinnott.
Свидетелство за управление на МПС, издадено от държава-членка като замяна на 
свидетелство, издадено в трета държава, дава право за управление на МПС в ЕС 
единствено докато титулярът има постоянно местожителство в държавата, издала 
свидетелството. Това е указано в член 8, параграф 6 на Директива 91/439/ЕИО1 относно 
свидетелствата за управление на МПС и правилото е утвърдено в член 11, параграф 6 
на Директивата относно свидетелства за управление на превозни средства
2006/126/ЕО12

Държавите-членки следва да информират лицата, подали молби за издаване на 
свидетелства за управление на МПС, че свидетелствата, издадени като замяна на 
свидетелства, произхождащи от трета държава, са валидни само докато титулярът има 
постоянно местожителство в съответната държава-членка.

При всички обстоятелства, вносителят на петицията не може да претендира за право да 
управлява МПС в Обединеното кралство с датско свидетелство, издадено му в замяна 
на американското му свидетелство за управление на МПС.

В заключение, британските органи са действали в съответствие с изискванията на 
европейското право.
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