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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1225/2007, ingiven av Henrik Ladefoged (dansk medborgare), om 
att brittiska myndigheter inte godtar ett i Danmark utfärdat körkort

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren protesterar mot att de brittiska myndigheterna vägrar att godta hans danska 
körkort. Han uppger att han efter att ha klarat körkortsprovet i Förenta staterna fick ett 
amerikanskt körkort och att han när han återvände till Danmark 1991 fick detta utbytt mot ett 
danskt körkort enligt gällande lag. Framställaren, som för närvarande är bosatt i Förenade 
kungariket, fick av poliser som genomförde en hastighetskontroll veta att hans körkort var 
ogiltigt. Framställaren hänvisar till det aktuella direktivet om körkort (direktiv 91/439/EEG) 
och det föreslagna tredje direktivet om körkort och ber Europaparlamentet att agera för att se 
till att de brittiska myndigheterna efterlever tillämplig EU-lagstiftning.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 16 april 2008. Kommissionen uppmanades att lämna 
upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 mars 2009.

Framställaren hänvisar till det aktuella direktivet om körkort1 och det föreslagna tredje 
körkortsdirektivet och ber Europaparlamentet att agera för att se till att de brittiska 
myndigheterna efterlever tillämplig EU-lagstiftning.

Detta ärende liknar det ärende som behandlas i den skriftliga frågan nr E-6188/07 från
Kathy Sinnott. Ett körkort utfärdat av en medlemsstat i utbyte mot ett körkort från ett 
tredjeland ger innehavaren rätt att köra inom EU bara om han/hon är bosatt i det land som har

                                               
1 EGT L 403, 30.12.2006, s.18.
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utfärdat körkortet. Detta fastställs i artikel 8.6 i direktiv 91/439/EEG1 om körkort och 
bekräftas i artikel 11.6 i det tredje körkortsdirektivet 2006/126/EG12.

Medlemsstaterna ska informera sökande om att körkort som utfärdas i utbyte mot körkort från 
ett tredjeland endast är giltiga så länge innehavaren behåller sin stadigvarande bosättning i 
den medlemsstaten.

Framställaren har under alla omständigheter inte rätt att köra i Storbritannien med det danska
körkort som har utfärdats i utbyte mot hans amerikanska körkort.

De brittiska myndigheterna har således handlat i överensstämmelse med EU-rätten.

                                               
1 Rådets direktiv 91/439/EEG av den 29 juli 1991 om körkort, EGT L 237, 24.8.1991, s. 1–24.
2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort (omarbetning) 
(Text av betydelse för EES), EUT L 403, 30.12.2006, s. 18–60.


