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Θέμα: Αναφορά 1637/2009 του Mark Tedman, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με τα 
διπλώματα οδήγησης

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων κατοικεί στην Ιρλανδία από το 1990 και διαθέτει βρετανικό δίπλωμα οδήγησης 
που εκδόθηκε το 1983 και ισχύει μέχρις ότου φτάσει σε ηλικία 70 ετών (το 2032). Κατά τη 
διάρκεια ελέγχου, ο αναφέρων ενημερώθηκε ότι το δίπλωμα οδήγησής του δεν ισχύει στην 
Ιρλανδία, κάτι που ο ίδιος αμφισβητεί, επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανόνες, ένα δίπλωμα οδήγησης που εκδόθηκε σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ πρέπει να 
αναγνωρίζεται και στα υπόλοιπα, ακόμα και εάν εκδόθηκε βάσει του παλαιού προτύπου και, 
ως εκ τούτου, δεν ανταποκρίνεται στο πρότυπο της ΕΕ, με την προϋπόθεση ότι αυτό 
εξακολουθεί να ισχύει.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Φεβρουαρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Μαΐου 2010.

Η παρούσα οδηγία για την ευρωπαϊκή άδεια οδήγησης 91/439/EΚ1 αναφέρει ως γενικό 
κανόνα ότι οι άδειες οδήγησης που έχουν εκδοθεί σε ένα κράτος μέλος πρέπει να 
αναγνωρίζονται και στα υπόλοιπα κράτη μέλη (άρθ. 1(2)). Εάν, ωστόσο, ο κάτοχος μιας
έγκυρης εθνικής άδειας οδήγησης εγκατασταθεί σε ένα άλλο κράτος μέλος από εκείνο που
εξέδωσε την άδεια, το κράτος μέλος υποδοχής μπορεί να εφαρμόσει τις εθνικές διατάξεις του 
σχετικά με τη διάρκεια ισχύος της άδειας (άρθ. 1 (3)). Η Ιρλανδία έχει επιλέξει να μην 

                                               
1 ΕΕ J237 της 24.08.1991, σελ.1-24.
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εφαρμόσει αυτή τη διάταξη. Συνεπώς, οι κάτοχοι μιας έγκυρης βρετανικής άδειας οδήγησης 
που εγκαθίστανται στην Ιρλανδία μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τη βρετανική 
άδεια οδήγησής τους εφόσον αυτή είναι έγκυρη σύμφωνα με την ισχύουσα βρετανική 
νομοθεσία.

Στην προκειμένη περίπτωση αυτό θα σήμαινε βασικά έως την ηλικία των 70 ετών. Η
βρετανική άδεια οδήγησης του αναφέροντος πρέπει συνεπώς να αναγνωριστεί από τις 
ιρλανδικές αρχές σύμφωνα με τους προαναφερθέντες όρους.


