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Tema: Peticija Nr. 1356/2011 dėl galimos diskriminacijos dėl amžiaus, kurią pateikė 
Vokietijos pilietis Markus Tilli

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad Vokietijoje vairuotojai, kuriems vairuotojo pažymėjimas 
buvo išduotas iki 1980 m., turi teisę vairuoti motociklus, kurių variklio tūris iki 125 cm3. 
Peticijos pateikėjui vairuotojo pažymėjimas buvo išduotas po 1980 m., tad jis teisės vairuoti 
tokios transporto priemonės neturi. Jis mano, kad tai diskriminacijos dėl amžiaus atvejis.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. balandžio 20 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį.

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. rugpjūčio 30 d.

Pagrindinis peticijos pateikėjo skundas yra tas, kad nuo 1980 m. tam tikros kategorijos 
vairuotojo pažymėjimo turėtojai neturi teisės vairuoti galingų motociklų; pažymėjimų, išduotų 
iki šio pakeitimo, turėtojams sąlygų pakeitimas negalioja. Jis mano, kad tai aiškus 
diskriminacijos dėl amžiaus pavyzdys, t.y. kad diskriminuojami tie (paprastai jauni) asmenys, 
kurie vairuotojo pažymėjimus gavo po 1980 m.; kaip įrodymą jis prideda daugybę komentarų 
apie kovos su diskriminacija teisę. Pabaigoje jis taip pat prideda padėties paaiškinimą iš 
atitinkamų Vokietijos valdžios institucijų. Jis taip pat kelia klausimą dėl atitinkamos ES 
direktyvos1 perkėlimo į Vokietijos nacionalinę teisę, siekdamas vairuotojo pažymėjimų 
palyginamumo ES.

                                               
1 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų (OL L 403, 2006 12 30, p. 
18):



PE494.735v01-00 2/2 CM\911573LT.doc

LT

Tai, kad asmenys, kurie turėjo vairuotojo pažymėjimą iki 1980 m. įvykusio taisyklių, 
nurodžiusių, kas gali vairuoti kokio tipo motociklą, pakeitimo, vis dar gali naudoti tą 
pažymėjimą ir naudotis jo teikiamomis teisėmis (tokiomis kaip galimybė vairuoti palyginti 
galingus motociklus be jokių papildomų formalumų), nereiškia, kad diskriminuojama dėl 
amžiaus. Nuo 1980 m. taisyklės buvo aiškios visiems naujiems kandidatams gauti vairuotojo 
pažymėjimą, nepriklausomai nuo jų amžiaus; išlaikomos tik prieš tai galiojusiais vairuotojo 
pažymėjimais įgytos teisės. Iš tiesų, jeigu taip nebūtų, reikštų sąlygų pakeitimą atgaline data 
anksčiau galiojusių pažymėjimų turėtojams, o tai reikėtų pagrįsti.

Dėl peticijos pateikėjo skundo, susijusio su naujos Direktyvos dėl vairuotojo pažymėjimų 
perkėlimu į nacionalinę teisę, Komisija atkreipia dėmesį į tai, kad nors Direktyvos 
2006/126/EB terminas buvo 2011 m. sausio 19 d., dalis direktyvos, t.y. 16 straipsnio 1 dalis, 
pradės galioti tik 2013 m. sausio 19 d. Vokietija pateikė Komisijai pranešimą dėl visiško 
Direktyvos 2006/126/EB perkėlimo į nacionalinę teisę prieš nustatytą terminą 2011 m. sausio 
mėn.

Išvada
Komisija nemato pagrindo toliau nagrinėti šio klausimo.


