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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0537/2009, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Carsten 
Thurau, par autovadītāju apliecībām

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Tā kā tiek pārskatīta Direktīva 2008/65/EK, ar ko groza Direktīvu 91/439/EEK par vadītāju 
apliecībām, lūgumraksta iesniedzējs vēlas, lai Vācija piešķirtu personām, kam ir B kategorijas 
apliecība, tiesības vadīt arī A1 kategorijas motociklu (līdz 125 cc). Lūgumraksta iesniedzējs 
apgalvo, ka personām, kam ir B kategorijas apliecība, Itālijā, Spānijā un Francijā jau ir šīs 
tiesības. To, ka Vācija nepieļauj šādu iespēju, viņš uzskata par vienlīdzības principa 
pārkāpumu Eiropā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 17. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 25. septembrī

„Lūgumraksta iesniedzējs, Vācijas pilsonis, vēlas, lai Vācija piešķirtu personām, kam ir 
B kategorijas apliecība, tiesības vadīt arī A1 kategorijas motociklu (līdz 125 cc) tāpat kā dažās 
citās dalībvalstīs, piemēram, Francijā un Itālijā.

Direktīvas 91/439/EEK1 par vadītāju apliecībām 5. pantā (3. punktā) ir noteikts, ka 
transportlīdzekļu vadīšanai savā teritorijā dalībvalstis var noteikt šādas ekvivalences: vieglo 
motociklu vadīšanai — B kategorijas vadītāju apliecības”. Vieglais motocikls ir A 1 
                                               
1 Padomes 1991. gada 29. jūlija Direktīva 91/439/EEK par vadītāju apliecībām, OV L 237, 24.8.1991., 1. lpp.
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kategorijas motocikls līdz 125 cc.

Tomēr dalībvalstīm nav obligāti jāievieš šāds noteikums, tā ir izvēles iespēja, kuru tās var 
izmantot vai neizmantot. Ieviešot iepriekš minēto direktīvu Vācijas tiesību aktos, Vācijas 
varas iestādes nolēma neizmantot šo iespēju. Šis lēmums nav pretrunā Kopienas tiesību 
aktam par vadītāju apliecībām.

Jaunā direktīva par vadītāju apliecībām1, kas tiks piemērota no 2013. gada 19. janvāra, 
nemaina esošo situāciju saistībā ar šo jautājumu; šie paši noteikumi ir norādīti 6. pantā 
(3. punktā).

Secinājumi

Vācijas tiesību akti ir saskaņā ar Kopienas tiesību aktos noteiktajiem nosacījumiem.”

                                               
1 Padomes 2006. gada 20. decembra Direktīva 2006/126/EK par vadītāju apliecībām, OV L 403/18, 30.12.2006., 
18. lpp.


