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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0594/2013, którą złożył Reinhold Leckert (Niemcy), w sprawie 
rzekomego nieprawidłowego wdrożenia w Niemczech dyrektywy 
2006/126/WE

1. Streszczenie petycji

Składający petycję utrzymuje, że rząd Niemiec nie zapewnia pełnej zgodności z przepisami 
dyrektywy 2006/126/WE w sprawie praw jazdy, dającej możliwość wyboru między 
szkoleniem lub egzaminem w celu uzyskania np. uprawnień do kierowania motocyklem. 
Chociaż teoretycznie w prawie niemieckim istnieje możliwość przekształcenia prawa jazdy 
kategorii A1 na prawo jazdy kategorii A2 i/lub A, można tego dokonać wyłącznie za 
pośrednictwem szkół nauki jazdy, które wymagają w tym celu ukończenia stosownego 
szkolenia. Oznacza to, że w praktyce wymagane są i szkolenie, i egzamin, co nie jest zgodne 
z przepisami dyrektywy. Szkół jazdy nie można pominąć, ponieważ zgodnie z dyrektywą są 
jedynymi podmiotami uprawnionymi do wydawania certyfikatów potwierdzających 
umiejętności kierowania pojazdami, co następuje wyłącznie po wykazaniu się przez daną 
osobę takimi umiejętnościami i wymaga od niej odbycia określonej liczby godzin jazd. 
Instruktorzy mogą dopuścić kandydatów do egzaminu wyłącznie po stwierdzeniu posiadania 
przez nich niezbędnych umiejętności, do czego potrzeba co najmniej 7–10 godzin jazdy. 
Ponadto obowiązkowa jest obecność instruktora ze szkoły jazdy na egzaminie. Dlatego też 
niemożliwe jest uzyskanie (drugiego) prawa jazdy w Niemczech bez udziału szkoły jazdy, a 
możliwość wyboru między szkoleniem a egzaminem przewidziana w dyrektywie 
2006/126/WE istnieje tylko w teorii. W związku z powyższym składający petycję zwraca się 
o przeprowadzenie postępowania dotyczącego braku zgodności niemieckich przepisów z tą 
dyrektywą.

2. Dopuszczalność
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Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 21 listopada 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 lutego 2014 r.

Artykuł 7 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2006/126/WE w sprawie praw jazdy stanowi, że osoby 
ubiegające się o prawo jazdy z przynajmniej dwuletnim doświadczeniem w prowadzeniu 
mniejszego motocykla będą musiały zdać egzamin umiejętności oraz zachowania na drodze 
lub odbyć szkolenie, zanim uzyskają prawo dostępu do prowadzenia motocykli o większej 
mocy silnika. Jednak prawodawca postanowił określić jedynie wymogi minimalne i tym 
samym umożliwić państwom członkowskim wprowadzanie na własnym terytorium 
surowszych zasad.

W związku z tym Komisja nie stwierdza naruszenia przedmiotowej dyrektywy przez Niemcy 
i nie dostrzega konieczności podejmowania dalszych działań. W każdym razie Komisja 
przeprowadza obecnie szczegółową analizę transpozycji dyrektywy 2006/126/WE na 
szczeblu krajowym. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niespójności w transpozycji 
przepisów przez Niemcy Komisja podejmie niezbędne kroki zapewniające pełne i prawidłowe 
wprowadzenie przepisów dyrektywy 2006/126/WE do ustawodawstwa niemieckiego.


