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Temats: Lūgumraksts Nr. 0594/2013, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Reinhold 
Leckert, par Direktīvas 2006/126/EK iespējami nepareizu īstenošanu Vācijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Vācijas valdība nav pilnībā ievērojusi visus Direktīvas 
2006/126/EK par vadītāju apliecībām noteikumus, kas sniedz iespēju izvēlēties apmācības un 
pārbaudes, piemēram, attiecībā uz motocikla vadītāja apliecības izdošanu. Lai gan saskaņā ar 
Vācijas tiesību aktiem teorētiski ir iespējams A1 kategorijas apliecību mainīt uz A2 vai 
A kategorijas apliecību, to var darīt tikai ar transportlīdzekļu vadītāju skolas starpniecību, un 
šīs skolas arī nosaka apmeklējamo stundu skaitu. Tas nozīmē, ka faktiski ir jāveic gan 
pārbaude, gan apmācība, kas saskaņā ar minētās direktīvas noteikumiem nav pieļaujami. 
Transportlīdzekļu vadītāju skolu starpniecība ir neizbēgama, jo tās ir vienīgās iestādes, kas ir 
pilnvarotas izdot apliecību, ar kuru apstiprina braukšanas prasmes saskaņā ar direktīvas 
noteikumiem, un apliecības tiek izdotas tikai pēc tam, kad pretendenti ir pierādījuši šādas 
prasmes, apmeklējot vairākas braukšanas apmācības stundas. Instruktori var atļaut 
pretendentiem iziet pārbaudi tikai tad, kad ir pārliecinājušies, ka pretendenti ir apguvuši 
vajadzīgās prasmes — parasti tam ir vajadzīgas vismaz septiņas līdz desmit braukšanas 
apmācības stundas. Turklāt braukšanas apmācības skolas instruktora klātbūtne pārbaudē ir 
obligāta. Tādējādi tas, ka Vācijā nav iespējams iegūt (otro) vadītāja apliecību bez 
transportlīdzekļu vadītāju skolu iesaistīšanas un izvēloties starp Direktīvā 2006/126/EK 
paredzēto apmācību vai pārbaudi, nav nekas cits kā aizbildinājums. Lūgumraksta iesniedzējs 
lūdz pārbaudīt, kādēļ Vācija neievēro minēto direktīvu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 21. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.
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3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2014. gada 28. februārī

Direktīvas 2006/126/EK par vadītāju apliecībām 7. panta 1.punkta c) apakšpunktā patiešām ir 
noteikts, ka pretendentiem ar vismaz 2 gadu pieredzi braukšanā ar mazāku motociklu ir 
jānokārto braukšanas prasmes un stila pārbaude vai jāpabeidz apmācība pirms viņi var sākt 
braukt ar jaudīgāku motociklu. Tomēr likumdevējs ir paredzējis noteikt tikai minimālās 
prasības un atļaut dalībvalstīm savā teritorijā ieviest stingrākus noteikumus.

Tādēļ Komisija nesaskata, ka Vācija būtu pārkāpusi minētās direktīvas noteikumus, un neredz 
pamatojumu turpmākai darbībai. Jebkurā gadījumā Komisija pašlaik rūpīgi pēta, kā 
dalībvalstis ir transponējušas Direktīvu 2006/126/EK. Ja, analizējot Vācijas veikto 
transponēšanas procesu, tiks konstatētas kādas neatbilstības, Komisija veiks nepieciešamās 
darbības, lai nodrošinātu, ka Vācijas tiesību aktos Direktīva 2006/126/EK ir transponēta 
pilnībā un pareizi.


