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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1225/2007, adresată de Henrik Ladefoged, de naționalitate daneză, 
privind nerecunoașterea de către autoritățile britanice a unui permis de conducere 
eliberat în Danemarca

1. Rezumatul petiției

Petiționarul contestă refuzul autorităților britanice de a-i recunoaște permisul de conducere 
danez. Acesta arată că, în urma susținerii examenului de conducere în SUA, i s-a eliberat un 
permis de conducere și că, la întoarcerea sa în Danemarca în 1991, l-a schimbat cu un permis 
de conducere danez, în conformitate cu legislația în vigoare. Petiționarul, care locuiește în 
prezent în Regatul Unit, a fost informat de agenții de poliție care efectuează controlul vitezei,
că permisul în cauză nu este valabil. Făcând trimitere la directiva actuală privind permisele de 
conducere (Directiva 91/439/CEE) și la propunerea celei de a treia directive privind permisele 
de conducere, petiționarul solicită intervenția Parlamentului European pentru a asigura 
respectarea din partea autorităților britanice a legislației aplicabile în UE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 aprilie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul nr. 192, alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 martie 2009

Făcând trimitere la directiva actuală privind permisele de conducere1 și la propunerea celei de
a treia directive privind permisele de conducere, petiționarul solicită intervenția Parlamentului 
European pentru a asigura respectarea din partea autorităților britanice a legislației aplicabile 
în UE.

                                               
1 JO L 403, 30.12.2006, p.18
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Cazul este similar celui din întrebarea cu solicitare de răspuns scris nr. E-6188/07 adresată de 
Kathy Sinnott. Un permis de conducere emis de un stat membru în schimbul unui permis de 
conducere emis de o țară terță oferă dreptul de a conduce în cadrul Uniunii Europene atâta 
timp cât posesorul este rezidentul țării emițătoare. Acest lucru este prevăzut în articolul 8, 
alineatul (6) al Directivei 91/439/CEE1 privind permisele de conducere și regula a fost 
confirmată în articolul 11, alineatul (6) a celei de a treia Directive 2006/126/CE privind 
permisele de conducere2.

Statele membre sunt sfătuite să informeze solicitanții că permisul de conducere emis în 
schimbul permisului dintr-o țară terță este valabil atâta timp cât posesorul își păstrează 
domiciliul stabil în acel stat membru. 

În orice caz, petiționarul nu poate pretinde dreptul de a conduce în Regatul Unit cu un permis 
de conducere danez emis în schimbul unui permis de conducere american.

În concluzie, autoritățile britanice au acționat în conformitate cu legislația europeană.

                                               
1 Directiva 91/439/CEE a Consiliului din 29 iulie 1991 privind permisele de conducere, JO L 237, 24.8.1991, p. 
1–24
2 Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind 
permisele de conducere (reformată) (text cu relevanță pentru SEE), JO L 403, 30.12.2006, p. 18–60 


