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Tárgy: A Mark Tedman, angol állampolgár által benyújtott 1637/2009. számú petíció a 
vezetői engedélyekről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki 1990 óta Írországban él, brit vezetői engedéllyel rendelkezik, 
amelyet 1983-ban állítottak ki, és amely a petíció benyújtójának 70. életévéig (2032) 
érvényes. Egy közúti ellenőrzéssel kapcsolatban a petíció benyújtójának figyelmét felhívták 
arra, hogy vezetői engedélye nem érvényes Írországban. Ezt a petíció benyújtója kétségbe 
vonja és rámutat, hogy az érvényes rendelkezések értelmében egy európai uniós tagállam által 
kiállított vezetői engedélyt, amennyiben az érvényes, el kell ismernie az Európai Unió többi 
tagországának akkor is, ha a vezetői engedélyt a régi modell szerint állították ki, tehát nem 
felel meg az európai uniós modellnek.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. február 22. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. május 11.

Az európai vezetői engedélyről szóló, hatályos 91/439/EK irányelv1 általános szabályként 
kimondja, hogy az egyik tagállamban kiállított vezetői engedélyeket a többi tagállamban el 
kell ismerni (1. cikk (2) bekezdés). Ha azonban egy érvényes nemzeti vezetői engedély 
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tulajdonosa egy másik tagállamban telepszik le, nem ott, ahol jogosítványát kiállították, a 
befogadó tagállam az érvényességi idő tekintetében alkalmazhatja saját nemzeti szabályait (1. 
cikk (3) bekezdés). Írország úgy döntött, hogy ezt a szabályt nem alkalmazza. Ezért az 
érvényes egyesült királyságbeli vezetői engedélyek tulajdonosai, akik letelepednek 
Írországban, továbbra is használhatják egyesült királysági jogosítványukat egészen addig, 
amíg azok érvényessége az Egyesült Királyságban hozott hatályos jogszabály értelmében le 
nem jár.

A fenti esetben ez azt jelenti, hogy a jogosítvány a 70. életév betöltéséig használható. A fenti 
feltételek értelmében tehát az ír hatóságoknak el kell ismerniük a petíció benyújtójának 
egyesült királysági vezetői engedélyét.


