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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas yra Vokietijos pilietis, gyvenantis ir dirbantis Italijoje. Peticijos pateikėjas 
vairavo apsvaigęs nuo alkoholio ir narkotikų. Dėl to Italijos policija paėmė jo vairuotojo 
pažymėjimą (išduotą Vokietijoje) ir išsiuntė jį atgal į Vokietiją. Peticijos pateikėjas dvejus 
metus pagal programą gydėsi Italijoje ir reguliariai tikrinosi, kad įrodytų savo vairavimo 
įgūdžius. Baigus programą, peticijos pateikėjui buvo grąžintas vairuotojo pažymėjimas iš 
Vokietijos su įrašu, kad jis negali vairuoti transporto priemonės Vokietijoje. Vokietijos 
valdžios institucijos atmetė peticijos pateikėjo prašymą panaikinti šį apribojimą, nes Italijoje 
baigtos gydymo programos išvada buvo teigiama. Valdžios institucijų teigimu, panaikinti 
apribojimą būtų galima tik jei peticijos pateikėjas pateiktų Vokietijoje išduotą pažymėjimą dėl 
teigiamos medicininio-psichologinio testo išvados. Peticijos pateikėjas klausia, kodėl Italijos 
valdžios institucijos jo vairuotojo pažymėjimą laiko galiojančiu visame pasaulyje, o 
Vokietijos valdžios institucijos daro išimtį Vokietijos teritorijai. Jis taip pat klausia, kodėl 
Vokietijos valdžios institucijos nepripažįsta Italijos gydymo programos kaip pakankamos, tuo 
labiau kad pažeidimai buvo padaryti ir bausmė už juos pritaikyta Italijoje.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. lapkričio 5 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. sausio 30 d.

„Kelių eismo taisyklių pažeidimo atveju valstybės narės gali atimti arba apriboti teisę vairuoti.
Sprendimą panaikinti šį apribojimą arba grąžinti teisę vairuoti priima valstybė narė, kurioje 
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išduotas vairuotojo pažymėjimas, laikydamasi savo nacionalinės teisės aktų. Direktyvomis dėl 
vairuotojo pažymėjimų1 nenumatomas abipusis medicininių ir psichologinių testų, kuriuos 
reikia atlikti atėmus vairuotojo pažymėjimą, pripažinimas valstybėse narėse.

Todėl, remdamasi pateikta informacija, Komisija negali nustatyti ES teisės aktų pažeidimo, 
kurį tariamai padarė Vokietijos valdžios institucijos.“

                                               
1 Direktyva 91/439/EEB (OL L 237, 1991 8 24, p. 1) ir Direktyva 2006/126/EB (OL L 403, 2006 12 30, p. 18).  


