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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1225/2007, του Henrik Ladefoged, δανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τη μη αναγνώριση από τις βρετανικές αρχές άδειας οδήγησης που εκδόθηκε 
στη Δανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για την άρνηση των βρετανικών αρχών να αναγνωρίσουν τη 
δανική άδεια οδήγησής του. Δηλώνει ότι, έχοντας περάσει τις εξετάσεις οδήγησης στις ΗΠΑ, 
του εκδόθηκε αμερικανική άδεια οδήγησης και ότι, μετά την επιστροφή του στη Δανία το 
1991, την αντικατέστησε με δανική άδεια οδήγησης, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Ο 
αναφέρων, ο οποίος επί του παρόντος διαμένει στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενημερώθηκε από 
αξιωματικούς που διενεργούσαν έλεγχο ταχύτητας ότι η άδειά του δεν ήταν έγκυρη. 
Κάνοντας αναφορά στην ισχύουσα οδηγία για την άδεια οδήγησης (οδηγία 91/439/ΕΟΚ) και 
την προτεινόμενη τρίτη οδηγία για την άδεια οδήγησης, ο αναφέρων καλεί το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να αναλάβει δράση προκειμένου να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση των 
βρετανικών αρχών με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Απριλίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

Αναφερόμενος στην ισχύουσα οδηγία για την άδεια οδήγησης1, και στην προτεινόμενη τρίτη 
οδηγία για την άδεια οδήγησης, ο αναφέρων ζητεί την ανάληψη δράσης από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ώστε να διασφαλίσει τη συμμόρφωση των βρετανικών αρχών προς τη σχετική 
νομοθεσία της ΕΕ.

                                               
1 ΕΕ L 403 της 30.12.2006, σ. 1.
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Η υπόθεση είναι παρεμφερής με την υπόθεση για την οποία γίνεται λόγος στη γραπτή 
ερώτηση αριθ. E-6188/07 της Kathy Sinnott. Άδεια οδήγησης που εκδίδεται από κράτος 
μέλος προς αντικατάσταση άδειας τρίτης χώρας, δίνει το δικαίωμα οδήγησης στην ΕΕ μόνο 
για όσο διάστημα ο κάτοχος είναι κάτοικος της εκδούσας χώρας.  Αυτό ορίζεται στο άρθρο 8, 
παράγραφος 6, της οδηγίας 91/439/EΟΚ1  για την άδεια οδήγησης και αυτός ο κανόνας 
επιβεβαιώνεται στο άρθρο 11, παράγραφος 6, της τρίτης οδηγίας για την άδεια οδήγησης 
2006/126/EΚ2.

Συνιστάται στα κράτη μέλη να ενημερώνουν τους αιτούντες ότι η άδεια οδήγησης που 
εκδίδεται προς αντικατάσταση άδειας οδήγησης τρίτης χώρας θα είναι έγκυρη για όσο 
διάστημα ο κάτοχός της διατηρήσει τη συνήθη κατοικία του στο εν λόγω κράτος μέλος.

Σε κάθε περίπτωση, ο αναφέρων δεν μπορεί να στοιχειοθετήσει δικαίωμα να οδηγεί στο 
Ηνωμένο Βασίλειο με δανική άδεια οδήγησης η οποία του εκδόθηκε προς αντικατάσταση της 
αμερικανικής του άδειας οδήγησης.

Συμπερασματικά, οι βρετανικές αρχές ενήργησαν σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο.

                                               
1 Οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991 για την άδεια οδήγησης, ΕΕ L 237 της 24.8.1991, 
σ. 1-24.
2 Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 
για την άδεια οδήγησης (αναδιατύπωση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ), ΕΕ L 
403 της 30.12.2006, σ. 18-60.


