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Strona pozwana: Landkreis Mittweida.

Pytania prejudycjalne

Czy art. 1 ust. 2 w związku z art. 8 ust. 2 i 4 dyrektywy
91/439/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. (1) należy interpretować
w ten sposób, że państwo członkowskie może na swoim tery-
torium odmówić uznania uprawnienia do kierowania pojaz-
dami na podstawie prawa jazdy wydanego w innym państwie
członkowskim, jeżeli uprzednio posiadaczowi zagranicznego
wspólnotowego prawa jazdy odebrano prawo jazdy w kraju
bądź zostało ono w inny sposób uchylone, gdy upłynął
zarządzony w związku z tym środkiem termin ponownego
wydania prawa jazdy w kraju, zanim wydano prawo jazdy w
innym państwie członkowskim i jeżeli na podstawie obiektyw-
nych przesłanek (brak miejsca zamieszkania w państwie człon-
kowskim, które wydało prawo jazdy i bezskuteczny wniosek o
ponowne wydanie prawa jazdy w kraju) należy wnioskować, że
poprzez uzyskanie zagranicznego wspólnotowego prawa jazdy
miało nastąpić obejście ścisłych materialnych wymogów postę-
powania w sprawie ponownego wydania prawa jazdy, w szcze-
gólności badania medyczno-psychologicznego?

(1) Dz.U. L 237. str. 1.
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Pytania prejudycjalne

1) Czy zgodnie z art. 1 ust. 2 i art. 8 ust. 2 i 4 dyrektywy Rady
91/439/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. (1) państwo członkow-
skie może żądać od posiadacza prawa jazdy wydanego w
innym państwie członkowskim, aby złożył on do władz
krajowych wniosek o uznanie prawa do skorzystania z tego
uprawnienia do kierowania pojazdami w kraju, jeżeli
uprzednio posiadaczowi zagranicznego wspólnotowego
prawa jazdy odebrano prawo jazdy w kraju bądź zostało
ono w inny sposób uchylone?

Jeżeli odpowiedź będzie przecząca:

2) Czy art. 1 ust. 2 w związku z art. 8 ust. 2 i 4 dyrektywy
91/439/EWG należy interpretować w ten sposób, że
państwo członkowskie może na swoim terytorium odmówić
uznania uprawnienia do kierowania pojazdami na
podstawie prawa jazdy wydanego w innym państwie człon-
kowskim, jeżeli uprzednio posiadaczowi zagranicznego
wspólnotowego prawa jazdy odebrano prawo jazdy w kraju
bądź zostało ono w inny sposób uchylone, gdy upłynął
zarządzony w związku z tym środkiem termin ponownego
wydania prawa jazdy w kraju, zanim wydano prawo jazdy
w innym państwie członkowskim i jeżeli na podstawie
obiektywnych przesłanek (brak miejsca zamieszkania w
państwie członkowskim, które wydało prawo jazdy i
bezskuteczny wniosek o ponowne wydanie prawa jazdy w
kraju) należy wnioskować, że poprzez uzyskanie zagranicz-
nego wspólnotowego prawa jazdy miało nastąpić obejście
ścisłych materialnych wymogów postępowania w sprawie
ponownego wydania prawa jazdy, w szczególności badania
medyczno-psychologicznego?

(1) Dz.U. L 237, str. 1.
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