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Θέμα: Αναφορά 0867/2012, του André Wirths, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με
την ανάκληση της άδειας οδήγησής του

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι Γερμανός υπήκοος που ζει και εργάζεται στην Ιταλία. Ο αναφέρων 
συνελήφθη στην Ιταλία να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών. Ως εκ 
τούτου, η (γερμανική) άδεια οδήγησής του τού αφαιρέθηκε από την ιταλική αστυνομία και 
εστάλη πίσω στη Γερμανία. Ο αναφέρων ακολούθησε διετές θεραπευτικό πρόγραμμα στην 
Ιταλία και υπεβλήθη σε ελέγχους προκειμένου να αποδείξει την ικανότητα οδήγησής του. 
Μετά τη λήξη του προγράμματος αυτού, η άδεια οδήγησης τού επεστράφη από τη Γερμανία 
με την ένδειξη ότι δεν επιτρέπεται να οδηγεί στη Γερμανία. Οι γερμανικές αρχές αρνήθηκαν 
την άρση του εν λόγω περιορισμού βάσει της θετικής έκβασης του θεραπευτικού 
προγράμματος στην Ιταλία. Σύμφωνα με τις αρχές, η άρση είναι δυνατή μόνον εάν ο 
αναφέρων λάβει στη Γερμανία πιστοποιητικό επιτυχίας σε ιατρικές και ψυχολογικές 
εξετάσεις. Ο αναφέρων διερωτάται πώς γίνεται να θεωρούν οι ιταλικές αρχές ότι η άδεια 
οδήγησής του ισχύει σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά οι γερμανικές να εξαιρούν τη γερμανική 
επικράτεια. Ακόμα, διερωτάται για ποιον λόγο δεν θεωρείται το ιταλικό θεραπευτικό 
πρόγραμμα επαρκές από τις γερμανικές αρχές, και μάλιστα από τη στιγμή που οι παραβάσεις 
σημειώθηκαν και τιμωρήθηκαν στην Ιταλία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Νοεμβρίου 2012. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Ιανουαρίου 2013.

Σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων οδικής κυκλοφορίας τα κράτη μέλη έχουν τη 
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δυνατότητα ανάκλησης ή περιορισμού της άδειας οδήγησης. Η απόφαση για άρση του 
περιορισμού ή ανάκτηση του δικαιώματος οδήγησης επαφίεται στο κράτος μέλος το οποίο 
εξέδωσε την άδεια οδήγησης και την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία. Οι οδηγίες για την άδεια 
οδήγησης1 δεν προβλέπουν την αμοιβαία αναγνώριση μεταξύ των κρατών μελών των 
ιατρικών και ψυχολογικών εξετάσεων που απαιτούνται κατόπιν της ανάκλησης της άδειας 
οδήγησης. 

Ως εκ τούτου και βάσει των πληροφοριών που παρέχονται, η Επιτροπή αδυνατεί να 
διαπιστώσει την εικαζόμενη παράβαση του δικαίου της ΕΕ από τις γερμανικές αρχές.


