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Tárgy: A Henrik Ladefoged, dán állampolgár által benyújtott 1225/2007. számú
petíció Dániában kiállított vezetői engedélye elismerésének a brit hatóságok 
által történt elutasításáról

1. A petíció összefoglalása

 A petíció benyújtója tiltakozik Dániában kiállított vezetői engedélye elismerésének a brit 
hatóságok által történt elutasítása ellen. Kifejti, hogy miután az Egyesült Államokban letette a 
járművezetői vizsgát, kiállították amerikai jogosítványát, amelyet 1991-ben történt hazatérése 
után dán vezetői engedélyre cserélt, a vonatkozó jogszabályokkal összhangban. A petíció 
benyújtóját – aki jelenleg az Egyesült Királyságban él – sebességellenőrzést végző tisztek 
arról tájékoztatták, hogy vezetői engedélye érvénytelen. A vezetői engedélyekről szóló 
hatályos irányelvre (91/439/EGK irányelv), valamint a vezetői engedélyekről szóló, javasolt 
harmadik irányelvre hivatkozva a petíció benyújtója az Európai Parlament intézkedését kéri 
annak biztosítása érdekében, hogy a brit hatóságok tiszteletben tartsák a vonatkozó uniós 
jogszabályokat.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. április 16. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. március 20.

A vezetői engedélyekről szóló hatályos irányelvre1, valamint a vezetői engedélyekről szóló, 
javasolt harmadik irányelvre hivatkozva a petíció benyújtója az Európai Parlament 

                                               
1 HL L 403., 2006.12.30., 18. o.
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intézkedését kéri annak biztosítása érdekében, hogy a brit hatóságok tiszteletben tartják a 
vonatkozó uniós jogszabályokat.

Az ügy hasonló a Kathy Sinnott által előterjesztett, E-6188/07. sz. írásbeli választ igénylő
kérdésben felvetetthez. Egy harmadik ország által kiadott vezetői engedélynek valamely 
tagállam által történő lecserélését követően kiállított vezetői engedély mindaddig feljogosít az 
EU területén való gépjárművezetésre, amíg a jogosult az engedélyt kiadó ország lakosa. Ezt a 
vezetői engedélyekről szóló 91/439/EGK irányelv1 8. cikkének (6) bekezdése írja elő, és ezt a 
szabályt megerősíti a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK harmadik irányelv2 11. 
cikkének (6) bekezdése.

Ajánlatos, hogy a tagállamok tájékoztassák a kérelmezőket arról, hogy egy harmadik ország 
által kiadott vezetői engedélyért cserébe kiállított vezetői engedély csak addig érvényes, amíg 
a jogosult az adott tagállamban rendelkezik szokásos tartózkodási hellyel.

Mindenesetre a petíció benyújtója nem formálhat jogot arra, hogy az Egyesült Királyságban 
az amerikai vezetői engedélyéért cserébe kiadott dán vezetői engedéllyel vezessen.

Következésképpen a brit hatóságok az európai joggal összhangban jártak el.

                                               
1 A Tanács 1991. július 29-i 91/439/EGK irányelve a vezetői engedélyekről, HL L 237., 
1991.8.24., 1–24. o.
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 20-i 2006/126/EK irányelve a vezetői 
engedélyekről (átdolgozott szöveg) (EGT vonatkozású szöveg), HL L 403., 2006.12.30., 18–60. o. 


