
CM\1022446RO.doc PE530.002v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

28.2.2014

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0594/2013, adresată de Reinhold Leckert, de cetățenie germană, privind 
presupusa punere în aplicare incorectă a Directivei 2006/126/CE în Germania

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că guvernul german nu a respectat integral dispozițiile Directivei 
2006/126/CE privind permisele de conducere, care oferă, de exemplu, dreptul de a alege între 
formare și examinare pentru obținerea unui permis de conducere pentru motociclete. Deși, 
teoretic, potrivit legislației germane, un permis de categoria A1 poate fi transformat într-un 
permis de categoria A2 și/sau A, acest lucru se poate face doar prin intermediul școlilor de 
șoferi, care impun, de asemenea, urmarea unui număr de ore de pregătire. Aceasta înseamnă 
că, în practică, sunt obligatorii și examinarea și formarea, ceea ce este inadmisibil potrivit 
directivei. Școlile de șoferi nu pot fi evitate, deoarece ele sunt singurele organisme autorizate 
să elibereze certificate care atestă competențele de conducere potrivit directivei, iar ele fac 
acest lucru doar după ce solicitanții și-au demonstrat aceste competențe, impunându-le să 
urmeze un anumit număr de ore de pregătire. Instructorii pot înscrie candidații la examen doar 
după ce au stabilit că dețin competențele necesare, iar, pentru aceasta, este nevoie de cel puțin 
7-10 ore de conducere. Totodată, prezența la examen a unui instructor din partea unei școli de 
șoferi este obligatorie. Prin urmare, în Germania nu se poate obține un (al doilea) permis de 
conducere fără implicarea unei școli de șoferi, iar posibilitatea de a alege între formare și 
examinare, prevăzută în Directiva 2006/126/CE este, așadar, doar una aparentă. De asemenea, 
petiționarul solicită să se cerceteze problema nerespectării acestei directive în Germania.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 21 noiembrie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].
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3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2014

Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2006/126/CE privind permisele de conducere 
prevede, într-adevăr, că solicitanții care au acumulat minimum doi ani de experiență în 
conducerea unei motociclete mai mici ar trebui să promoveze un test de verificare a 
aptitudinilor și comportamentului sau să urmeze un curs de formare, înainte de a putea 
conduce motociclete mai puternice. Cu toate acestea, legislatorul a decis să stabilească doar 
cerințe minime și să permită statelor membre să introducă norme mai stricte pe teritoriul lor.

Prin urmare, Comisia nu constată nicio încălcare a directivei de către Germania și nu 
consideră necesară o acțiune viitoare. În orice caz, Comisia efectuează în prezent o analiză 
aprofundată a transpunerii în legislația națională a Directivei 2006/126/CE. În cazul în care va 
exista vreo incoerență în transpunerea legislației de către Germania, Comisia va lua măsurile 
necesare pentru a se asigura că legislația germană transpune corect și pe deplin Directiva 
2006/126/CE.


