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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0876/2012, adresată de André Wirths, de cetățenie germană, 
privind retragerea permisului său de conducere

1. Rezumatul petiției

Petiționarul este cetățean german, care locuiește și lucrează în Italia. Petiționarul a condus sub 
influența alcoolului și a drogurilor. Drept urmare, poliția din Italia i-a reținut permisul de 
conducere (german) și l-a trimis înapoi în Germania. Petiționarul a urmat un program de 
terapie în Italia timp de doi ani și a fost supus unor controale regulate pentru a se confirma 
capacitatea sa de a conduce. La sfârșitul acestui program, petiționarul și-a primit înapoi 
permisul de conducere din Germania, cu mențiunea că îi este interzis să conducă un vehicul 
pe teritoriul Germaniei. Autoritățile germane au refuzat cererea petiționarului de anulare a 
măsurii de suspendare, ca urmare a rezultatului pozitiv al programului de terapie din Italia. 
Potrivit autorităților, măsură ar putea fi anulată doar dacă petiționarul ar prezenta un certificat 
eliberat în Germania, care să ateste rezultatul favorabil al examinării medicale și psihologice.
Petiționarul se întreabă de ce autoritățile germane fac o excepție pentru teritoriul german, în 
timp ce autoritățile italiene consideră că permisul său de conducere este valabil la nivel 
mondial. El se întreabă, de asemenea, de ce autoritățile germane nu consideră că programul de 
terapie din Italia este suficient, în special întrucât infracțiunile au fost comise și pedepsite în 
Italia.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 noiembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 ianuarie 2013

În situația încălcării regulilor de circulație, statele membre pot dispune retragerea sau 
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suspendarea permisului de conducere. Decizia de a anula măsura de suspendare sau de a 
reacorda dreptul de a conduce este luată de statul membru care a emis permisul de conducere 
în conformitate cu dreptul național. Directivele privind permisele de conducere1 nu prevăd 
recunoașterea reciprocă între statele membre a testelor medicale și psihologice necesare după 
retragerea permisului de conducere.

În consecință, din informațiile furnizate, Comisia nu poate stabili o încălcare a legislației UE, 
presupus săvârșită de autoritățile germane.

                                               
1 Directiva 91/439/CEE (JO L 237, 24.8.1991, p. 1) și Directiva 2006/126/CE (JO L 403, 30.12.2006, p. 18).  


