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vezetői engedélyének bevonásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója német állampolgár, és Olaszországban lakik, illetve dolgozik. A petíció 
benyújtója alkohol és kábítószerek hatása alatt vezetett. Emiatt az olasz rendőrség bevonta a 
(német) vezetői engedélyét, és visszaküldte azt Németországba. A petíció benyújtója kétéves 
terápiás kezelésen vett részt Olaszországban, és rendszeresen ellenőrizték a vezetői 
képességét. A kezelés végén a petíció benyújtója visszakapta Németországból a vezetői 
engedélyét azzal a megjegyzéssel, hogy nem vezethet gépjárművet Németországban. A német 
hatóságok visszautasították a petíció benyújtójának a korlátozás feloldására vonatkozó, az 
olaszországi sikeres kimenetelű terápiás kezeléssel indokolt kérését. A hatóságok szerint a 
korlátozást csak akkor lehetne feloldani, ha a petíció benyújtója fel tudna mutatni egy 
Németországban kiállított igazolást pozitív eredményű orvosi-pszichológiai vizsgálatról. A 
petíció benyújtója nem érti, hogy a német hatóságok miért tesznek kivételt Németország 
területével, míg az olasz hatóságok az egész világra érvényesnek ismerik el a vezetői 
engedélyét. Azt sem érti, hogy a német hatóságok miért nem tekintik az olasz terápiás 
kezelést elegendőnek, különösen mivel a vétséget Olaszországban követte el, és ott is kapott 
érte büntetést.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. november 5. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. január 30.
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A közlekedési szabályok megsértése esetén a tagállamok bevonhatják, illetve korlátozhatják a 
vezetői engedélyt. A vezetési jogosultság korlátozásának megszüntetése vagy a jogosultság 
helyreállítása a nemzeti jog alapján a vezetői engedélyt kiállító tagállam hatásköre. A vezetői 
engedélyről szóló irányelvek1 nem rendelkeznek a vezetői engedély bevonását követően előírt 
orvosi-pszichológiai tesztek tagállamok közötti kölcsönös elismeréséről.

A Bizottság ezért a benyújtott információk alapján nem tudja megállapítani az uniós jognak a 
német hatóságok általi állítólagos megsértését.

                                               
1 A 91/439/EGK irányelv (HL L 237., 1991.8.24., 1. o.) és a 2006/126/EK irányelv (HL L 403., 2006.12.30., 18. 
o.).  


