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Komisja Petycji

11.5.2010

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1637/2009, którą złożył Mark Tedman (Wielka Brytania) w sprawie praw 
jazdy

1. Streszczenie petycji

Składający petycję mieszka w Irlandii od 1990 r. i posiada brytyjskie prawo jazdy wydane 
w 1983 r., które jest ważne do chwili osiągnięcia przez niego 70. roku życia (2032 r.). Przy 
okazji  kontroli drogowej składający petycję został poinformowany, że jego prawo jazdy nie 
jest ważne w Irlandii, w co składający petycję wątpi. Zaznacza on, że na mocy 
obowiązujących przepisów prawo jazdy wydane w jednym państwie członkowskim UE, jeżeli 
jest ważne, powinno być uznawane w innym państwie członkowskim, nawet jeśli wydane 
zostało według starego wzoru, który nie odpowiada wzorowi wspólnotowemu.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 lutego 2010 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 11 maja 2010 r.

Obecna europejska dyrektywa nr 91/439/WE1 w sprawie praw jazdy stanowi co do zasady, że 
prawa jazdy wydane przez państwa członkowskie są wzajemnie uznawane (art. 1 ust. 2). 
Jeżeli jednak posiadacz ważnego prawa jazdy ma miejsce zamieszkania w państwie 
członkowskim innym niż to, które wydało prawo jazdy, przyjmujące państwo członkowskie 
może stosować do posiadacza prawa jazdy swoje krajowe przepisy przez okres ważności tego 
prawa jazdy (art. 1 ust. 3). Irlandia zdecydowała o niestosowaniu tego przepisu. Dlatego 
posiadacze ważnego brytyjskiego prawa jazdy, zamieszkując w Irlandii, mogą nadal 

                                               
1 Dz.U. J237, 24.8.1991, s.1-24
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korzystać z brytyjskiego prawa jazdy, o ile jest ono ważne zgodnie z obowiązującym 
ustawodawstwem brytyjskim.

W tym konkretnym przypadku oznacza to, że odnośne prawo jazdy zachowuje swoją ważność 
do ukończenia przez składającego petycję 70. roku życia. Zgodnie z powyższymi warunkami
jego brytyjskie prawo jazdy powinno być uznane przez władze Irlandii.


