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Temats: Lūgumraksts Nr. 1225/2007, ko iesniedza Dānijas valstspiederīgais 
Henrik Ladefoged, par to, ka Apvienotās Karalistes iestādes neatzīst Dānijā 
izsniegtu autovadītāja apliecību

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret to, ka Apvienotās Karalistes iestādes atteicās atzīt viņa 
Dānijā izsniegto autovadītāja apliecību. Viņš norāda, ka viņš nokārtoja braukšanas 
pārbaudījumu ASV un viņam tika izsniegta Amerikas autovadītāja apliecība, bet, atgriežoties 
Dānijā 1991. gadā, viņš to nomainīja pret Dānijas autovadītāja apliecību saskaņā ar
attiecīgajiem tiesību aktiem. Policisti, kas veica ātruma pārbaudi, informēja lūgumraksta 
iesniedzēju, kurš pašlaik dzīvo Apvienotajā Karalistē, ka viņa apliecība ir nederīga. 
Atsaucoties uz pašreizējo direktīvu par autovadītāju apliecībām (Direktīva 91/439/EK) un 
ierosināto trešo direktīvu par autovadītāju apliecībām, lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas 
Parlamentu rīkoties, lai nodrošinātu, ka Apvienotās Karalistes iestādes ievēro attiecīgos ES 
tiesību aktus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 16. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. martā.

„Atsaucoties uz spēkā esošo direktīvu par vadītāju apliecībām1 un ierosināto trešo direktīvu 
par vadītāju apliecībām, lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu iejaukties, lai 
nodrošinātu to, ka Lielbritānijas iestādes ievēro attiecīgos ES tiesību aktus.

                                               
1 OV L 403, 30.12.2006., 18. lpp.
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Šī lieta ir līdzīga rakstiskam jautājumam Nr. E-6188/07, kuru iesniedza Kathy Sinnott.
Vadītāja apliecību, ko dalībvalsts izsniegusi apmaiņā pret trešā valstī izdotu vadītāja 
apliecību, ir atļauts lietot ES tik ilgi, kamēr apliecības turētājs uzturas attiecīgajā izdevējā 
valstī. To nosaka Direktīvas 91/439/EEK1 par vadītāju apliecībām 8. panta 6. punkts, un šis 
noteikums ir apstiprināts trešās Direktīvas 2006/126/EK2 par vadītāju apliecībām 11. panta 
6. punktā.

Dalībvalstīm ieteicams informēt pieteikuma iesniedzējus, ka vadītāja apliecība, kas izdota 
apmaiņā pret trešā valstī izdotu apliecību, būs derīga tik ilgi, kamēr apliecības īpašnieka 
dzīvesvieta būs konkrētajā dalībvalstī.

Jebkurā gadījumā lūgumraksta iesniedzējam nav tiesību prasīt atļaut viņam Lielbritānijā 
izmantot tādu Dānijā izsniegtu vadītāja apliecību, kas izsniegta apmaiņā pret ASV vadītāja 
apliecību.

Līdz ar to Lielbritānijas iestādes rīkojās saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem.”

                                               
1 Padomes 1991. gada 29. jūlija Direktīva 91/439/EEK par vadītāju apliecībām, OV L 237, 
24.8.1991., 1.-24. lpp.
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Direktīva 2006/126/EK par vadītāju 
apliecībām (dokuments attiecas uz EEZ), OV L 403, 30.12.2006., 18.-60. lpp.


