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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a vezetői engedélyeket illetően a német kormány nem 
tesz hiánytalanul eleget a 126/2006/EK irányelv rendelkezéseinek, amely például a 
motorkerékpárokra vonatkozó jogosítványok kiadása tekintetében választási lehetőséget 
biztosít a képzés és a vizsgázás között. Bár a német jog alapján elméletileg az A1-es 
jogosítványt át lehet alakítani A2 vagy A típusúvá, ezt azonban csak autósiskolák révén lehet 
megtenni, amelyek megkövetelik bizonyos óraszám elvégzését. Ez azt jelenti, hogy 
gyakorlatilag a vizsgázást és a képzést is megkövetelik, ami az irányelv rendelkezéseinek 
értelmében elfogadhatatlan. Az autósiskolákat pedig nem lehet kikerülni, mivel az irányelv 
rendelkezései értelmében ezek az egyedüli olyan szervek, amelyek felhatalmazással 
rendelkeznek a járművezetési képességeket bizonyító igazolások kiadására, ezt azonban csak 
abban az esetben teszik meg, ha a kérelmezők bebizonyították, hogy rendelkeznek ilyen 
képességekkel, továbbá bizonyos számú járművezetési óra elvégzésére kötelezik őket. Az 
oktatók csak azután küldhetik el a jelentkezőket vizsgázni, ha megállapították, hogy azok 
rendelkeznek a szükséges képességekkel, amihez legalább hét–tíz óra vezetésre van szükség. 
Ezenkívül a vizsga során kötelező egy autósiskolai oktató jelenléte. Ennélfogva 
Németországban valamely autósiskola közreműködése nélkül nem lehet (második) 
jogosítványt szerezni, és ezért a 126/2006/EK rendeletben biztosított, a képzés és a vizsgázás 
közötti választási lehetőség valójában csak látszat. A petíció benyújtója ezért azt kéri, hogy 
vizsgálják ki az irányelv Németország által történő megsértését.

2. Elfogadhatóság
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Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. november 21. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2014. február 28.

A vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK irányelv 7. cikke (1) bekezdésének (c) pontja 
szerint a kisebb motorkerékpárok vezetésében legalább két év tapasztalattal rendelkező 
kérelmezőknek a nagy teljesítményű motorkerékpárok vezetése előtt jártassági és 
magatartásvizsgán kell átesniük vagy részt kell venniük egy képzésen. Azonban a jogalkotó 
úgy döntött, hogy csak minimumkövetelményeket határoz meg, és lehetővé teszi a tagállamok 
számára, hogy saját területükön szigorúbb szabályokat vezessenek be.

Ezért a Bizottság szerint Németország nem sérti az irányelvet, és nem véleménye szerint nincs 
szükség további intézkedésekre. A Bizottság ettől függetlenül jelenleg a 2006/126/EK 
irányelv tagállami jogba való átültetésének mélyreható ellenőrzését végzi. Amennyiben a 
jogszabálynak a német törvényekbe való átültetése következetlen, a Bizottság meg fogja tenni 
a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy biztosítsa azt, hogy a német jogszabályok teljes 
mértékben és helyesen átültessék a 2006/126/EK irányelvet.


