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Temats: Lūgumraksts Nr. 0867/2012, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais André Wirths, 
par viņa autovadītāja apliecības atņemšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir Vācijas valstspiederīgais, kurš dzīvo un strādā Itālijā. 
Lūgumraksta iesniedzējs ir bijis pie stūres alkohola un narkotisko vielu ietekmē. Rezultātā 
Itālijas policija atņēma viņa (Vācijas) autovadītāja apliecību un nosūtīja to atpakaļ uz Vāciju. 
Pēc tam lūgumraksta iesniedzējs divus gadus ir apmeklējis terapijas programmu Itālijā un 
izgājis regulāras pārbaudes, lai apliecinātu viņa spēju braukt pie stūres. Programmas beigās 
lūgumraksta iesniedzējs saņēmis savu autovadītāja apliecību no Vācijas ar paziņojumu, ka 
viņam nav atļauts vadīt transportlīdzekļus Vācijā. Vācijas varas iestādes atteicās atcelt šo 
ierobežojumu, neskatoties uz Itālijas terapijas programmas pozitīvajiem rezultātiem. Saskaņā 
ar varas iestāžu sniegto informāciju šo ierobežojumu varētu atcelt tikai tad, ja lūgumraksta 
iesniedzējam būtu Vācijā izsniegts sertifikāts par to, ka viņš ir izgājis medicīniski 
psiholoģisko pārbaudi. Lūgumraksta iesniedzējs vēlas zināt, kāpēc Vācijas varas iestādes 
uzskata Vācijas teritoriju par izņēmumu tad, kad Itālijas varas iestādes uzskata, ka viņa 
autovadītāja apliecība ir derīga visā pasaulē. Viņš arī vēlas zināt, kāpēc Vācijas varas iestādes 
neuzskata Itālijas terapijas programmu par pietiekamu, it īpaši ņemot vērā to, ka noziegums 
tika pastrādāts un sodīts Itālijā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 5. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. janvārī
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Satiksmes noteikumu pārkāpumu gadījumā dalībvalstis var atņemt vadītāja apliecību vai 
ierobežot tās derīgumu. Lēmums par ierobežojuma atcelšanu vai tiesību braukt atjaunošanu ir 
tās dalībvalsts ziņā, kas izdevusi vadītāja apliecību, un to pieņem saskaņā ar attiecīgās valsts 
likumiem. Vadītāja apliecības direktīvas1 neparedz dalībvalstu abpusēju to medicīnisko un 
psiholoģisko testu atzīšanu, kas nepieciešami vadītāja apliecības atgūšanai.

Tāpēc no Komisijas sniegtās informācijas nevar secināt, ka Vācijas iestādes būtu pārkāpušas 
ES tiesību aktus.

                                               
1 Direktīva 91/439/EEK (OV L 237, 24.8.1991., 1. lpp.) un Direktīva 2006/126/EK (OV L 403, 30.12.2006., 
18. lpp.).  


