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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0594/2013 af Reinhold Leckert, tysk statsborger, angående en påstået 
fejlagtig gennemførsel af direktiv 2006/126/EF i Tyskland

1. Sammendrag

Andrageren mener, at den tyske regering ikke fuldt ud har levet op til bestemmelserne i 
direktiv 2006/126/EF angående kørekort, der eksempelvis burde tilbyde et valg mellem 
køretimer og køreprøver for udstedelse af motorcykelkørekort. Mens det ifølge tysk lov i 
teorien er muligt at ombytte et 1A-kørekort til et A2- eller et A-kørekort, kan dette kun gøres 
ved køreskoler, som kræver, at man tager et vist antal køretimer. Dette betyder, at både 
køretimer og prøve er påkrævet, hvilket er uacceptabelt i forhold til direktivets indhold. 
Køreskoler kan ikke omgås, da de er de eneste institutioner, som er autoriserede til at udstede 
certifikater, der dokumenterer kørefærdigheder ifølge direktivet, og vil kun gøre dette, efter at 
ansøgerne har demonstreret disse færdigheder, hvilket kræver, at de gennemfører et antal 
køretimer. Instruktører kan kun indstille kandidater til køreprøver, efter at de har udvist de 
nødvendige færdigheder, hvilket kræver mindst syv til ti køretimer. Ydermere er 
tilstedeværelsen af en kørelærer ved prøven obligatorisk. Det er derfor umuligt at erhverve sig 
et (andet) kørekort i Tyskland uden at involvere en køreskole, og valget mellem køretimer og 
prøve i direktiv 2006/126/EF er derfor ikke mere end en forestilling. Andrageren ønsker 
derfor en undersøgelse af Tysklands manglende efterlevelse af direktivet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 21. november 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2014
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"I artikel 7, stk. 1, litra c), i direktiv 2006/126/EF om kørekort er det fastlagt, at ansøgere, der 
opfylder kravet om mindst to års erfaring med en mindre motorcykel skal bestå en prøve i 
færdigheder og adfærd eller gennemføre en uddannelse, inden de kan få tilladelse til at køre 
på tungere motorcykler.  Lovgiveren har dog besluttet kun at fastlægge minimumskrav og 
give medlemsstaterne mulighed for selv at indføre strengere regler på deres eget område.

Kommissionen mener derfor ikke, at Tyskland har overtrådt direktivet, og ser ingen grund til 
at tage yderligere skridt. Under alle omstændigheder er Kommissionen for øjeblikket ved at 
foretage en indgående undersøgelse af omsætningen af direktiv 2006/126/EF i national 
lovgivning. Hvis der på nogen måde mangler sammenhæng i Tysklands gennemførelse af 
lovgivningen, vil Kommissionen tage de nødvendige skridt for at sikre, at den tyske 
lovgivning fuldt ud og på korrekt vis gennemfører direktiv 2006/126/EF."


