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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1637/2009 by Mark Tedman (British) on driving licences

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е постоянно пребиваващ в Ирландия от 1990 г. насам и 
притежава британско свидетелство за управление на моторно превозно средство, 
издадено през 1983 г., валидно докато той навърши 70 години (2032 г.). При пътна 
проверка вносителят на петицията е бил уведомен, че свидетелството му за управление 
на моторно превозно средство не е валидно в Ирландия, в което той се съмнява, 
посочвайки, че съгласно действащите правила свидетелство за управление на моторно 
превозно средство, издадено в една държава-членка на ЕС, следва да бъде признато и в 
останалите държави-членки, ако все още е валидно, дори ако е издадено по стар 
образец и следователно не отговаря на образеца на ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 февруари 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на комисията, получен на 11 май 2010 г.

Сегашната директива за европейските свидетелствата за управление на моторни
превозни средства 91/439/EИО1 посочва като основно правило, че Свидетелствата за 
управление, издадени от дадена държава-членка, се признават от другите държави-
членки (член 1, параграф 2). Ако обаче притежател на валидно национално 
свидетелство за управление установи обичайното си пребиваване в държава-членка, 
различна от тази, издала свидетелството, приемащата държава-членка има право да 
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прилага спрямо притежателя на свидетелството своите национални разпоредби относно 
валидността на свидетелствата за управление (член 1, параграф 3). Ирландия е взела 
решение да не прилага това правило. Следователно притежателите на валидно 
свидетелство за управление, издадено в Обединеното кралство, установили обичайното 
си пребиваване в Ирландия, могат да продължат да използват свидетелството си за 
управление, стига то да е валидно според намиращото се в сила в Обединеното 
кралство законодателство.

В конкретния случай това всъщност означава до 70 годишна възраст. Следователно 
британското свидетелство за управление следва да бъде признато от ирландските 
органи при спазване на горепосочените условия.


