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nationaliteit), over de intrekking van zijn rijbewijs

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is Duits staatsburger en woont en werkt in Italië. Indiener heeft in Italië onder 
invloed van alcohol en drugs aan het verkeer deelgenomen. Als gevolg hiervan werd zijn 
(Duitse) rijbewijs door de Italiaanse politie ingenomen en teruggestuurd naar Duitsland. 
Indiener volgde in Italië gedurende twee jaar een therapieprogramma en onderging geregelde 
controles om zijn rijvaardigheid te bewijzen. Na afloop van dit programma ontving indiener 
zijn rijbewijs uit Duitsland terug met de aantekening dat indiener in Duitsland geen voertuig 
mocht besturen. Indieners verzoek om opheffing van deze beperking op basis van de positieve 
uitslag van het therapieprogramma in Italië werd door de Duitse autoriteiten geweigerd. 
Volgens deze autoriteiten is opheffing alleen mogelijk als indiener een in Duitsland verkregen 
certificaat van een positieve medisch-psychologische test overlegt. Indiener vraagt zich af 
waarom zijn rijbewijs voor de Italiaanse autoriteiten als wereldwijd geldig wordt beschouwd 
en de Duitse een uitzondering maken voor het Duitse grondgebied. Voorts vraagt hij zich af 
waarom het Italiaanse therapieprogramma door de Duitse autoriteiten niet als afdoende wordt 
beschouwd, te meer daar de overtredingen in Italië werden begaan en bestraft.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 november 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 januari 2013

Bij schending van de verkeersregels mogen de lidstaten het rijbewijs intrekken of beperken. 
De beslissing om de beperking op te heffen of opnieuw rijbevoegdheid te verlenen komt toe 
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aan de lidstaat die het rijbewijs heeft afgegeven, overeenkomstig de nationale wetgeving. De 
rijbewijsrichtlijnen1 schrijven niet voor dat de lidstaten medische en psychologische tests die 
na de intrekking van een rijbewijs vereist zijn, wederzijds moeten erkennen.

Op grond van de verstrekte informatie kan de Commissie dan ook niet vaststellen dat de 
Duitse autoriteiten een inbreuk op de EU-wetgeving zouden hebben gepleegd.

                                               
1 Richtlijn 91/439/EEG (PB L 237 van 24.8.1991, blz. 1) en Richtlijn 2006/126/EG (PB L 403 van 30.12.2006, 
blz. 18).  


