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Subiect: Petiția nr. 1637/2009, adresată de Mark Tedman, de cetățenie britanică, privind 
permisele de conducere

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, care începând din 1990 locuiește în Irlanda, deține un permis de conducere 
britanic, care a fost emis în anul 1983 și care este valabil până când acesta va împlini vârsta de 
70 de ani (2032). Cu ocazia unui control în trafic, petiționarului i s-a atras atenția că permisul 
său de conducere nu este valabil în Irlanda, lucru de care petiționarul se îndoiește, el 
subliniind în același timp faptul că, în conformitate cu dispozițiile actuale în vigoare, un 
permis de conducere emis de un stat membru al Uniunii Europene ar trebui să fie recunoscut 
în celelalte state membre ale Uniunii Europene, chiar dacă permisul a fost eliberat conform 
vechiului model și, prin urmare, nu corespunde modelului european, cu condiția ca acesta să 
fie încă valabil.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 februarie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 11 mai 2010

Actuala Directivă europeană nr. 91/439/CE1 privind permisele de conducere stabilește, ca 
regulă generală, că permisele de conducere emise într-un stat membru trebuie recunoscute de 
celelalte state membre [articolul 1 alineatul (2)]. Dacă posesorul unui permis de conducere 
valabil își stabilește domiciliul stabil într-un alt stat membru decât cel care a emis permisul, 
statul membru gazdă poate totuși aplica propriile dispoziții legislative naționale privind 
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termenul de valabilitate al permisului [articolul 1 alineatul (3)]. Irlanda a optat să nu aplice 
această normă. Prin urmare, posesorii unui permis de conducere valabil în Regatul Unit care 
își stabilesc domiciliul stabil în Irlanda pot continua să-și utilizeze permisele de conducere 
emise de Regatul Unit până la expirarea termenului de valabilitate al acestora prevăzut de 
legislația Regatului Unit.

În cazul de față, ar însemna, în principiu, că permisul poate fi utilizat până la vârsta de 70 de 
ani. Prin urmare, permisul de conducere britanic al petiționarului ar trebui recunoscut de către 
autoritățile irlandeze cu respectarea condițiilor susmenționate.


