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Dotyczy: Petycji 1225/2007, którą złożył Henrik Ladefoged (Dania), w sprawie 
nieuznawania przez brytyjskie władze prawa jazdy wydanego w Danii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję sprzeciwia się wobec odmowy ze strony brytyjskich władz uznania jego 
duńskiego prawa jazdy. Wskazuje on na fakt, że po zdaniu egzaminu na prawo jazdy w USA 
wydano mu amerykańskie prawo jazdy, które po powrocie do Danii w 1991 r. wymienił na 
duński dokument zgodnie z właściwym prawodawstwem. Składający petycję, który aktualnie 
mieszka w Wielkiej Brytanii, został poinformowany przez funkcjonariuszy policji 
przeprowadzających kontrolę prędkości, że jego prawo jazdy jest nieważne. Odwołując się do 
obowiązującej dyrektywy w sprawie praw jazdy (dyrektywa 91/439/EWG) oraz do projektu 
trzeciej dyrektywy w sprawie praw jazdy, składający petycję zwraca się do Parlamentu 
Europejskiego o podjęcie działań mających na celu zapewnienie zgodności działań władz 
brytyjskich z właściwym prawodawstwem UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 16 kwietnia 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

Odnosząc się do obowiązującej dyrektywy w sprawie praw jazdy1 oraz do projektu trzeciej 
dyrektywy w sprawie praw jazdy, składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego 
o zapewnienie zgodności działań władz brytyjskich z właściwym prawodawstwem UE.

Niniejszy przypadek jest podobny do sprawy poruszonej w pytaniu pisemnym nr E-6188/07 
skierowanym przez Kathy Sinnott. Prawo jazdy wydane przez państwo członkowskie 
                                               
1 Dz.U. L 403 z 30.12.2006, s.18.
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w zastępstwie prawa jazdy z kraju trzeciego upoważnia do prowadzenia pojazdów w UE tak 
długo, jak jego posiadacz mieszka w kraju wydającym. Mówi o tym art. 8 ust. 6 dyrektywy 
91/439/EWG1 w sprawie praw jazdy. Przepis ten potwierdzono w art. 11 ust. 6 trzeciej 
dyrektywy w sprawie praw jazdy 2006/126/WE2.

Państwom członkowskim doradza się informowanie wnioskodawców, że prawo jazdy wydane 
w zastępstwie prawa jazdy z kraju trzeciego zachowuje ważność tak długo, jak jego posiadacz 
mieszka na stałe w tymże państwie członkowskim.

Składający petycję w żadnym wypadku nie może domagać się prawa do kierowania 
pojazdami w Wielkiej Brytanii na podstawie duńskiego prawa jazdy wydanego mu 
w zastępstwie amerykańskiego prawa jazdy.

Podsumowując, władze brytyjskie działały zgodnie z prawem europejskim.

                                               
1 Dyrektywa 91/439/EWG dyrektywa Rady 91/439/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie praw jazdy, 
Dz.U. L 237 z 24.8.1991, s. 1–24.
2 Dyrektywa 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw 
jazdy (przekształcenie) (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz.U. L 403 z 30.12.2006, s. 18–60.


