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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0594/2013, ktorú predkladá Reinhold Leckert, nemecký štátny občan, 
o údajnom nesprávnom vykonávaní smernice 2006/126/ES v Nemecku

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície sa domnieva, že nemecká vláda plne nedodržiava ustanovenia smernice 
2006/126/ES o vodičských preukazoch, ktorá ponúka napríklad možnosť výberu medzi 
odbornou prípravou a skúškami na vydanie vodičského oprávnenia na vedenia motocykla. 
Hoci teoreticky je podľa nemeckého právneho poriadku možné zmeniť oprávnenie A1 
na oprávnenie A2 alebo A, dá sa to urobiť iba prostredníctvom autoškôl, ktoré stanovujú aj 
absolvovanie určitého počtu lekcií. To znamená, že v skutočnosti sa vyžadujú skúšky aj 
odborná príprava, čo je podľa podmienok smernice neprípustné. Autoškoly nie je možné 
obísť, keďže sú to jediné orgány oprávnené na vydávanie osvedčení potvrdzujúcich vodičské 
zručnosti podľa podmienok smernice. Osvedčenia však vydajú, až keď žiadatelia tieto 
zručnosti preukážu, pričom od žiadateľov požadujú absolvovanie určitého počtu hodín jazdy. 
Inštruktori môžu zapísať kandidátov na skúšky až po zistení potrebných zručností, na čo je 
potrebných aspoň sedem až desať hodín jazdy. Pri skúške je okrem toho povinná prítomnosť 
inštruktora autoškoly. V Nemecku preto nie je možné získať (druhý) vodičský preukaz bez 
účasti autoškoly, možnosť voľby medzi odbornou prípravou a skúškami, ktorú ustanovuje 
smernica 2006/126/ES, je preto len predstieraná. Predkladateľ petície preto žiada vyšetrenie 
nedodržiavania smernice Nemeckom.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 21. novembra 2013. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie, doručená 28. februára 2014
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Článok 7 ods. 1 (c) smernice 2006/126/ES o vodičských preukazoch skutočne stanovuje, že 
žiadatelia s minimálne dvojročnou praxou vo vedení menších motocyklov musia absolvovať 
skúšku zručností a správania alebo odbornú prípravu pred tým, než im bude umožnený prístup 
k silnejším motocyklom. Zákonodarca sa však rozhodol stanoviť iba minimum požiadaviek
a tým umožniť členským štátom, aby zaviedli prísnejšie pravidlá na svojom území.

Komisia preto v tomto prípade nevidí nijaké porušenie smernice Nemeckom a nijaký dôvod 
na podniknutie ďalších krokov. V každom prípade Komisia v súčasnosti vykonáva hĺbkovú 
analýzu vnútroštátnej transpozície smernice 2006/126/ES. V prípade, že zistí akékoľvek 
nesúdržnosti v nemeckej transpozícii právnych predpisov, podnikne Komisia potrebné kroky 
na zabezpečenie úplnej a správnej transpozície smernice 2006/126/ES nemeckými právnymi 
predpismi.


