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Asia: Vetoomus nro 1225/2007, Henrik Ladefoged, Tanskan kansalainen, 
Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten haluttomuudesta tunnustaa 
Tanskassa myönnettyä ajokorttia

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä vastustaa sitä, että Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset 
kieltäytyivät tunnustamasta hänen Tanskassa myönnettyä ajokorttiaan. Hän toteaa 
läpäisseensä kuljettajantutkinnon Yhdysvalloissa ja saaneensa yhdysvaltalaisen ajokortin ja 
vaihtaneensa sen asiaa koskevan lainsäädännön mukaisesti tanskalaiseen ajokorttiin 
palatessaan Tanskaan vuonna 1991. Nopeudenvalvontaa suorittamassa olleet poliisit 
ilmoittivat nykyisin Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvalle vetoomuksen esittäjälle, että 
hänen ajokorttinsa on mitätön. Vetoomuksen esittäjä viittaa ajokorteista annettuun nykyiseen 
direktiiviin (direktiivi 91/439/ETY) ja ehdotukseen ajokortteja koskevaksi kolmanneksi 
direktiiviksi ja pyytää Euroopan parlamenttia ryhtymään toimiin sen varmistamiseksi, että 
Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset noudattavat EU:n lainsäädäntöä.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 16. huhtikuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 20. maaliskuuta 2009

Vetoomuksen esittäjä viittaa ajokorteista annettuun nykyiseen direktiiviin1 ja ehdotukseen 
ajokortteja koskevaksi kolmanneksi direktiiviksi ja pyytää Euroopan parlamenttia ryhtymään 
toimiin sen varmistamiseksi, että Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset noudattavat 
EU:n lainsäädäntöä.

                                               
1 EUVL L 403, 30.12.2006, s. 18.
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Tapaus on samankaltainen kuin Kathy Sinnottin kirjallisessa kysymyksessä E-6188/07. 
Jäsenvaltion ajokortti, joka myönnetään vaihdossa yhteisöön kuulumattoman maan 
ajokorttiin, oikeuttaa ajamaan EU:n alueella vain niin kauan kuin sen haltija asuu kortin 
myöntäneessä maassa. Tästä säädetään yhteisön ajokorteista annetun direktiivin 91/439/ETY1

8 artiklan 6 kohdassa, ja säännös on vahvistettu kolmannen ajokorttidirektiivin 2006/126/EY2

11 artiklan 6 kohdassa.

Jäsenvaltioita kehotetaan ilmoittamaan hakijoille, että yhteisöön kuulumattoman maan 
myöntämää ajokorttia vastaan vaihdettu kortti on voimassa vain niin kauan kuin kortinhaltijan 
pysyvä asuinpaikka on kyseisessä jäsenvaltiossa.

Vetoomuksen esittäjä ei joka tapauksessa voi vaatia oikeutta ajaa Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa tanskalaisella ajokortilla, joka hänelle on myönnetty hänen Yhdysvalloissa 
hankittua ajokorttiaan vastaan.

Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset noudattivat siis toimissaan yhteisön lainsäädäntöä.

                                               
1 Neuvoston direktiivi 91/439/ETY, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1991, yhteisön ajokortista, EYVL L 237, 
24.8.1991, s. 1–24.
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/126/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, 
ajokorteista (uudelleenlaadittu teksti) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti), EUVL L 403, 
30.12.2006, s. 18–60.


