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Temats: Lūgumraksts Nr. 1356/2011, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Markus Tilli, 
par apsūdzību diskriminācijā vecuma dēļ

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret to, ka Vācijā vadītāja apliecību īpašnieki, kas savas 
apliecības ieguvuši pirms 1980. gada, var vadīt vieglo motociklu, kura motora tilpums 
nepārsniedz 125 cm3. Lūgumraksta iesniedzējs savu vadītāja apliecību ieguva pēc 1980. gada 
un tāpēc šādu motociklu ar šo apliecību nevar vadīt. Viņš uzskata, ka tā ir diskriminācija 
vecuma dēļ.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 20. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. augustā

Lūgumraksta iesniedzējs galvenokārt sūdzas par to, ka kopš 1980. gada noteiktu vadītāja 
apliecību kategoriju īpašniekiem vairs nav tiesību vadīt jaudīgus motociklus; savukārt 
noteikumu izmaiņas neattiecas uz vadītājiem, kas savu apliecību ieguvuši pirms tam. Viņš to 
uzskata par faktisku diskrimināciju vecuma dēļ pret tiem (parasti jaunākiem) iedzīvotājiem, 
kas vadītāja apliecību ir ieguvuši pēc attiecīgā datuma, un, lai to pamatotu, lūgumraksta 
pielikumā sniedz daudz komentāru par tiesību aktiem nediskriminācijas jomā. Šajā nolūkā 
viņš ir arī pievienojis Vācijas sniegto situācijas paskaidrojumu. Viņš arī apšauba, ka Vācija ir 
ieviesusi attiecīgo ES direktīvu1, kas paredz nodrošināt ES izdoto vadītāju apliecību 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/126/EK (2002. gada 20. decembris ) par vadītāju apliecībām 
(OV L 403, 30.12.2003., 18. lpp.).
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salīdzināmību.

Par diskrimināciju vecuma dēļ nav uzskatāms tas, ka personas, kuras vadītāja apliecību 
ieguvušas pirms 1980. gadā izdarītajiem noteikumu grozījumiem, joprojām drīkst izmantot šo 
apliecību ar visām no tā izrietošajām priekšrocībām (piemēram, iespēju vadīt salīdzinoši 
jaudīgus motociklus). Kopš 1980. gada noteikumi ir vienādi visiem jaunajiem apliecību 
ieguvējiem neatkarīgi no to vecuma; tiek saglabātas vienīgi iepriekš izsniegtajās vadītāja 
apliecībās ietvertās tiesības. Bez šāda izņēmuma būtu jāparedz nosacījums ar atpakaļejošu 
spēku iepriekš izdoto apliecību īpašniekiem, lai izdarītu attiecīgās korekcijas. 

Kas attiecas uz lūgumraksta iesniedzēja sūdzību par nepietiekami transponēto jauno direktīvu 
par vadītāju apliecībām, Komisija vēlētos norādīt, ka Direktīva 2006/126/EK bija jātransponē 
dalībvalstu tiesību aktos līdz 2011. gada 19. janvārim, tomēr daļa no šīs direktīvas, proti, 
16. panta 1. punkts, stāsies spēkā tikai 2013. gada 19. janvārī. Vācija jau pirms 2011. gada 
janvārī noteiktā termiņa tika informējusi Komisiju par pilnīgu Direktīvas 2006/126/EK 
transponēšanu. 

Secinājums
Komisija uzskata, ka tai nav pamata turpināt šā jautājuma izskatīšanu.


