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Θέμα: Αναφορά 0594/2013 του Reinhold Leckert, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
φερόμενη λανθασμένη εφαρμογή της οδηγίας 2006/126/ΕΚ στη Γερμανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι η Γερμανική Κυβέρνηση δεν συμμορφώθηκε πλήρως με τις 
διατάξεις της οδηγίας 2006/126/ΕΚ σχετικά με την άδεια οδήγησης, η οποία, για παράδειγμα, 
παρέχει δυνατότητα επιλογής μεταξύ εκπαίδευσης και δοκιμασίας για την έκδοση άδειας 
μοτοσικλέτας. Ενώ είναι θεωρητικά δυνατή η μετατροπή της άδειας τύπου Α1 σε άδεια τύπου 
Α2 ή Α, βάσει της γερμανικής νομοθεσίας, αυτό είναι εφικτό μόνο μέσω των σχολών 
οδήγησης, οι οποίες προβλέπουν επίσης την παρακολούθηση συγκεκριμένου αριθμού 
μαθημάτων. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται, τόσο δοκιμασία, όσο και εκπαίδευση, γεγονός που 
δεν συνάδει με τις διατάξεις της οδηγίας. Δεν είναι δυνατή η παράκαμψη των σχολών 
οδήγησης, δεδομένου ότι είναι οι μόνοι φορείς που είναι εξουσιοδοτημένοι να εκδίδουν 
πιστοποιητικά που βεβαιώνουν τις δεξιότητες οδήγησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
οδηγίας, και το πράττουν μόνο εφόσον οι υποψήφιοι αποδείξουν αυτές τις δεξιότητες, υπό 
τον όρο συμπλήρωσης συγκεκριμένου αριθμού ωρών οδήγησης. Οι εκπαιδευτές μπορούν να 
υποβάλλουν τους υποψηφίους σε δοκιμασία μόνο εφόσον έχουν προηγουμένως διαπιστώσει 
ότι διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες, για την διαπίστωση των οποίων απαιτούνται 
τουλάχιστον επτά έως δέκα ώρες οδήγησης. Επιπλέον, κατά τη δοκιμασία είναι υποχρεωτική 
η παρουσία  εκπαιδευτή σχολής οδήγησης. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατή η απόκτηση 
(δεύτερης) άδειας οδήγησης στη Γερμανία χωρίς την εμπλοκή σχολής οδήγησης και συνεπώς 
η επιλογή μεταξύ της εκπαίδευσης και της δοκιμασίας που προβλέπεται στην οδηγία 
2006/126/ΕΚ είναι στην ουσία προσχηματική. Κατά συνέπεια, ο αναφέρων ζητεί τη 
διεξαγωγή έρευνας για μη συμμόρφωση της Γερμανίας με την οδηγία.

2. Παραδεκτό
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Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 21 Νοεμβρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2014

Το άρθρο 7 παράγραφος 1(γ) της οδηγίας 2006/126/EΚ σχετικά με την άδεια οδήγησης 
προβλέπει πράγματι ότι οι υποψήφιοι που έχουν σωρεύσει πείρα τουλάχιστον 2 ετών σε 
μοτοσικλέτα μικρότερης κατηγορίας, οφείλουν να υποβάλλονται σε δοκιμασία ικανοτήτων 
και συμπεριφοράς ή σε εκπαίδευση, προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε μοτοσικλέτες 
μεγαλύτερου κυβισμού. Ο νομοθέτης, όμως, αποφάσισε να ορίσει μόνο ελάχιστες απαιτήσεις 
και να επιτρέψει στα κράτη μέλη την θέσπιση αυστηρότερων κανόνων στην επικράτειά τους.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν στοιχειοθετείται παραβίαση της οδηγίας από τη 
Γερμανία και ότι δεν συντρέχουν λόγοι για περαιτέρω ενέργειες. Σε κάθε περίπτωση, η 
Επιτροπή διεξάγει επί του παρόντος μία εις βάθος ανάλυση σχετικά με την μεταφορά της 
οδηγίας 2006/126/EΚ στις εθνικές έννομες τάξεις. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν 
οποιεσδήποτε ανακολουθίες στη μεταφορά της νομοθεσίας στη γερμανική έννομη τάξη, η 
Επιτροπή θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η γερμανική 
νομοθεσία μεταφέρει πλήρως και ορθώς το περιεχόμενο της οδηγίας  2006/126/EΚ.


