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Om: Andragende 0867/2012 af André Wirths, tysk statsborger, om inddragelsen af 
hans kørekort

1. Sammendrag

Andrageren er tysk statsborger og bor og arbejder i Italien. Andrageren har ført bil, mens han 
var påvirket af spiritus og narkotika. Derfor inddrog det italienske politi hans (tyske) kørekort 
og sendte det tilbage til Tyskland. Andrageren var i behandling i Italien i to år og blev 
regelmæssigt undersøgt for sin evne til at føre bil. Da programmet var slut, fik andrageren sit 
kørekort tilbage fra Tyskland med en anmærkning om, at han ikke lovligt kunne føre bil i 
Tyskland. De tyske myndigheder afviste andragerens anmodning om at få denne begrænsning 
ophævet under henvisning til  det positive resultat af behandlingsprogrammet i Italien. 
Myndighederne henviste til, at denne begrænsning kun kunne ophæves, hvis andrageren 
kunne fremvise en attest udstedt i Tyskland på en positiv medicinsk-psykologisk test. 
Andrageren undrer sig over, hvordan det kan være, at de italienske myndigheder betragter 
hans kørekort som gyldigt i hele verden, mens de tyske myndigheder undtager Tyskland. Han 
undrer sig også over, hvorfor de tyske myndigheder ikke anser det italienske 
behandlingsprogram for at være tilstrækkeligt, navnlig fordi overtrædelserne blev begået og 
straffet i Italien.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. november 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. januar 2013

I tilfælde af overtrædelse af færdselsloven kan medlemsstaterne inddrage eller begrænse 
kørekortet. Afgørelsen om at ophæve begrænsningen eller genetablere retten til at føre bil 
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henhører under den medlemsstats beføjelser, som udsteder kørekortet, og skal være i 
overensstemmelse med denne medlemsstats lovgivning. Direktiverne om kørekort1 indeholder 
ikke bestemmelser om gensidig anerkendelse mellem medlemsstaterne af de medicinske og 
psykologiske tests, der er påkrævet efter fratagelse af kørekortet.

Derfor kan Kommissionen ud fra de foreliggende oplysninger ikke fastslå, at der er tale om, at 
de tyske myndigheder skulle have overtrådt EU-lovgivningen.

                                               
1 Direktiv 91/439/EØF (EFT L 237 af 24.08.1991, s. 1) og direktiv 2006/126/EF (EUT L 403 af 30.12.2006, 
s. 18).


