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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0867/2012, którą złożył André Wirths (Niemcy) w sprawie 
odebrania mu prawa jazdy

1. Streszczenie petycji

Składający petycję jest obywatelem niemieckim, który mieszka i pracuje we Włoszech. 
Składający petycję prowadził samochód pod wpływem alkoholu i narkotyków. W rezultacie 
włoska policja odebrała mu (niemieckie) prawo jazdy i odesłała je do Niemiec. Składający 
petycję przez dwa lata uczestniczył w programie terapeutycznym we Włoszech i przechodził 
regularne badania, aby potwierdzić swoją zdolność do prowadzenia pojazdu. Pod koniec 
programu składający petycję otrzymał z powrotem z Niemiec swoje prawo jazdy z adnotacją, 
że nie może prowadzić pojazdów w Niemczech. Władze niemieckie odrzuciły skierowany 
przez składającego petycję wniosek o zniesienie tego ograniczenia w związku z pozytywnym 
wynikiem programu terapeutycznego we Włoszech. Według tych władz ograniczenie można 
znieść tylko wówczas, gdy składający petycję przedstawi wystawione w Niemczech 
świadectwo potwierdzające uzyskanie pozytywnego wyniku badań lekarsko-
psychologicznych. Składający petycję zastanawia się, jakie są przyczyny sytuacji, w której 
władze włoskie uznają jego prawo jazdy za ważne na całym świecie, natomiast władze 
niemieckie wprowadzają wyjątek dotyczący terytorium niemieckiego. Zastanawia się on też, 
dlaczego władze niemieckie nie uznają włoskiego programu terapeutycznego za 
wystarczający, szczególnie że wykroczenia zostały popełnione we Włoszech i tam też 
wymierzono za nie karę.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 5 listopada 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 stycznia 2013 r.
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W przypadku naruszenia zasad ruchu drogowego państwa członkowskie mogą odebrać lub 
ograniczyć prawo jazdy. Decyzja o zniesieniu ograniczeń lub o przywróceniu prawa do 
prowadzenia pojazdu leży w gestii państwa członkowskiego, które wydało prawo jazdy, i jest 
zgodna z prawem krajowym tego państwa. Dyrektywy1 w sprawie praw jazdy nie określają 
obowiązku wzajemnego uznawania przez państwa członkowskie testów lekarskich i 
psychologicznych wymaganych po odebraniu prawa jazdy.

Zatem na podstawie otrzymanych informacji Komisja nie może stwierdzić naruszenia 
prawodawstwa UE, którego rzekomo dopuściły się niemieckie władze.

                                               
1 Dyrektywa 91/439WE (Dz.U. L 237, z 24.08.91, s. 1) i dyrektywa 2006/126/WE (Dz.U. L 403, z 30.12.06, 
s. 18).  


