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Tema: Peticija Nr. 0537/2009 dėl vairuotojo pažymėjimų, kurią pateikė Vokietijos 
pilietis Carsten Thurau 

1. Peticijos santrauka

Apžvelgdamas Direktyvą 2008/65/EB, iš dalies keičiančią Direktyvą 91/439/EEB dėl 
vairuotojo pažymėjimų, peticijos pateikėjas nori, kad Vokietijoje B kategorijos pažymėjimą 
turintiems asmenims taip pat būtų suteikta teisė vairuoti A1 kategorijos motociklą (kurio 
variklio darbinis tūris ne didesnis kaip 125 cm3). Peticijos pateikėjas teigia, kad Italijoje, 
Ispanijoje ir Prancūzijoje B kategorijos pažymėjimą turintys asmenys jau turi tokią teisę. Jis 
mano, kad tai, jog nesuteikdama tokios galimybės Vokietija pažeidžia lygybės Europoje 
principą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. liepos 17 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 25 d..

„Peticijos pateikėjas, Vokietijos pilietis, pageidauja, kad Vokietijoje B kategorijos vairuotojo 
pažymėjimą turintys asmenys taip pat turėtų teisę vairuoti A1 kategorijos motociklą (kurio 
variklio darbinis tūris ne didesnis kaip 125 cm3), kaip tai įmanoma kai kuriose kitose 
valstybėse narėse, pavyzdžiui Prancūzijoje ir Italijoje. 
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Direktyvos 91/439/EEB1 dėl vairuotojo pažymėjimų 5 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad 
„vairavimui savo teritorijoje valstybės narės gali taikyti tokius atitikmenis: vairuoti 
lengvuosius motociklus pagal B kategorijos išduotą pažymėjimą“. Lengvasis motociklas 
yra A1 kategorijos motociklas, kurio variklio darbinis tūris ne didesnis kaip 125 cm3. 

Tačiau valstybės narės neprivalo įgyvendinti tokios priemonės, tai tik viena galimybių, kurią 
jos gali pasirinkti arba ne. Įgyvendindamos minėtą direktyvą savo nacionalinėje teisėje 
Vokietijos valdžios institucijos nusprendė nesinaudoti šia galimybe. Šis sprendimas 
neprieštaravo Bendrijos teisei dėl vairuotojo pažymėjimų. 

Būsima direktyva2 dėl vairuotojo pažymėjimų, kuri bus taikoma nuo 2013 m. sausio 19 d., 
nebus pakeista su šiuo klausimu susijusi dabartinė padėtis; ta pati nuostata įtraukta į šios 
direktyvos 6 straipsnio 3 dalį. 

Išvada
Vokietijos teisės aktai atitinka Bendrijos teisės aktų nuostatas.“
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