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Комисия по петиции

28.2.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0594/2013, внесена от Райнхолд Лекерт, с германско гражданство, 
относно твърдения за неправилно прилагане в Германия на 
Директива 2006/126/ЕО

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че германското правителство не спазва напълно 
разпоредбите на Директива 2006/126/ЕО относно свидетелства за управление на 
превозни средства, която предлага избор между обучение и изпит за издаването на 
свидетелство за управление на мотоциклет например. Макар че по силата на 
германското законодателство теоретично да е възможно свидетелство за управление на 
превозно средство категория A1 да се преобразува в свидетелство за управление на 
превозно средство категория A2 или А, това може да стане само чрез школите по 
управление на превозно средство, което предвижда също завършването на курс на 
обучение. Това означава, че ефективно се изисква както изпит, така и обучение, което е 
недопустимо съгласно разпоредбите на директивата. Школите по управление на 
превозно средство не могат да бъдат заобиколени, тъй като те са единствените органи, 
оправомощени да издават свидетелства, удостоверяващи умения за управление на 
превозно средство съгласно условията на директивата, и правят това само след като 
кандидатите са демонстрирали такива умения, като изискват от тях да завършат 
определен брой часове на шофиране. Инструкторите могат да допуснат кандидати до 
изпит само след като установят, че те разполагат с нужните умения, за което са 
необходими най-малко седем до десет часа шофиране. Освен това присъствието на 
инструктор от школа по управление на превозно средство на изпита е задължително. 
Поради това в Германия е невъзможно да се получи (второ) свидетелство за управление 
на превозно средство без участието на школа по управление на превозно средство и 
изборът между обучение и изпит, предвиден в Директива 2006/126/ЕО, следователно е 
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само привидно възможен. Вносителят на петицията съответно настоява за разследване 
на неспазването на директивата в Германия.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 21 ноември 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 28 февруари 2014 г.

Член 7, параграф 1, буква в) от Директива 2006/126/ЕО относно свидетелства за 
управление на превозни средства предвижда действително, че кандидатите с минимум 
двегодишен опит на по-малки мотоциклети трябва да вземат изпит по умения и 
поведение или да преминат обучение, преди да получат достъп до по-мощни 
мотоциклети. Законодателят обаче е решил да определи само минимални изисквания и 
да позволи на държавите членки да въвеждат на тяхна територия по-строги правила.

Поради това Комисията не вижда никакво нарушение на директивата от страна на 
Германия и не вижда основания за по-нататъшни действия. Във всеки случай 
Комисията провежда в момента задълбочен анализ на националното транспониране на 
Директива 2006/126/ЕО. Ако се установи несъгласуваност в германското 
транспониране на законодателството, Комисията ще предприеме необходимите стъпки, 
за да гарантира, че германското законодателство напълно и правилно транспонира 
Директива 2006/126/ЕО.


