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Tema: Peticija Nr. 0594/2013 dėl tariamo netinkamo Direktyvos 2006/126/EB 
įgyvendinimo Vokietijoje, kurią pateikė Vokietijos pilietis Reinhold Leckert

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas teigia, jog Vokietijos vyriausybė nesugebėjo užtikrinti, kad būtų 
visapusiškai laikomasi Direktyvos 2006/126/EB nuostatų dėl vairuotojo pažymėjimų, pagal 
kurias, pvz., galima pasirinkti mokymus arba egzaminą motociklininko pažymėjimui gauti. 
Nors pagal Vokietijos teisę teoriškai įmanoma pakeisti A1 kategorijos pažymėjimą A2 ar 
A kategorijos pažymėjimu, tai galima padaryti tik vairavimo mokyklose, kuriose reikia 
lankyti numatytą skaičių pamokų. Tai reiškia, kad reikalaujama ir egzamino, ir mokymų, o tai 
nepriimtina pagal direktyvos nuostatas. Reikalavimo dėl vairavimo mokyklų išvengti 
neįmanoma, nes tai vienintelės įstaigos, kurios įgaliotos išduoti pažymėjimus, liudijančius 
vairavimo įgūdžius pagal direktyvos nuostatas ir kurios tai daro tik po to, kai pareiškėjai 
įrodo, kad įgijo tokių įgūdžių (todėl reikalaujama tam tikro vairavimo valandų skaičiaus). 
Instruktoriai gali leisti kandidatams laikyti egzaminą tik nustatę, kad jie turi reikiamų įgūdžių, 
kuriems įvertinti reikia mažiausiai septynių–dešimties valandų vairavimo. Be to, vairavimo 
mokyklos instruktoriaus dalyvavimas egzamine yra privalomas. Todėl neįmanoma gauti 
(antro) vairuotojo pažymėjimo Vokietijoje be vairavimo mokyklos dalyvavimo ir pasirinkti 
mokymus arba egzaminą, kaip numatyta pagal Direktyvą 2006/126/EB (tai paprasčiausia 
apgaulė). Peticijos pateikėjas prašo atlikti tyrimą, ar Vokietija laikosi šios direktyvos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. lapkričio 21 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2014 m. vasario 28 d.
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„Direktyvos 2006/126/EB 7 straipsnio 1 dalies c punktu numatyta, kad mažiausiai dvejus 
metus mažesnės kategorijos motociklo vairavimo patirtį turintiems kandidatams į vairuotojus 
reikėtų išlaikyti įgūdžių ir elgsenos patikrinimo egzaminą ar baigti mokymus prieš suteikiant 
jiems teisę vairuoti galingesnius motociklus. Tačiau teisės aktų leidėjas nusprendė nustatyti 
tik būtiniausius reikalavimus ir leisti valstybėms narėms savo teritorijoje nustatyti griežtesnes 
taisykles.

Taigi, Komisija mano, kad Vokietija nepažeidė minėtos direktyvos ir kad nėra priežasčių 
tolimesniems veiksmams. Bet kokiu atveju Komisija šiuo metu išsamiau nagrinėja padėtį, 
susijusią su Direktyvos 2006/126/EB nuostatų perkėlimu į nacionalinę teisę. Jei bus nustatyta 
nenuoseklaus teisės akto perkėlimo į nacionalinę teisę Vokietijoje faktų, Komisija imsis visų 
reikiamų veiksmų, kad užtikrintų, jog Direktyva 2006/126/EB būtų visapusiškai ir teisingai 
perkelta į Vokietijos teisę“.


