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Комисия по петиции

30.1.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0867/2012, внесена от André Wirths, с германско гражданство, 
относно отнемането на неговото свидетелство за управление на МПС

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е немски гражданин, който живее и работи в Италия. 
Вносителят на петицията е шофирал под влиянието на алкохол и наркотици. В резултат 
на това италианската полиция е конфискувала неговото (германско) свидетелство за 
управление на МПС и го е изпратила обратно в Германия. Вносителят е следвал 
програма за лечение в продължение на две години и се е подлагал на редовни проверки, 
за да потвърди своята способност за управление на МПС. В края на програмата 
вносителят е получил обратно свидетелството си за управление на МПС от Германия, 
придружено от съобщение, че не му е разрешено да шофира в Германия. Германските 
органи са отхвърлили молбата на вносителя за отмяна на ограничението след 
положителния резултат от програмата за лечение в Италия. Според органите 
ограничението може да бъде отменено единствено ако вносителят на петицията 
представи свидетелство за положителен медико-психологичен преглед, издадено в 
Германия. Вносителят се пита защо италианските органи считат неговото свидетелство 
за управление на МПС за валидно в целия свят, докато германските органи изключват 
територията на Германия. Също така се пита защо немските органи не считат 
италианската програма за лечение за достатъчна, особено при положение че 
нарушенията са били извършени и санкционирани в Италия.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 5 ноември 2012 г.. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 януари 2013 г..
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В случай на нарушаване на правилата за движението по пътищата държавите членки 
могат да отнемат или ограничат валидността на свидетелство за правоуправление.
Решението за снемане на ограничението или възстановяване на правото на управление 
на автомобил е от компетентността на държавата членка, издала свидетелството за 
правоуправление и е в съответствие с националното право. Директивата относно 
свидетелствата за управление на моторни превозни1 средства не предвижда взаимно 
признаване между държавите членки на медико-психологичните прегледи, изисквани 
след отнемане на свидетелството за правоуправление.

Поради това от получената информация Комисията не може да установи нарушение на 
законодателството на ЕС, каквото се предполага, че е извършено от германските 
органи.

                                               
1 Директива 91/439/ЕИО (OB L 237, 24.8.1991 г., стр. 1) и Директива 2006/126/ЕО (ОВ L 403, 30.12.2006 
г., стр. 18).  


