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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.8.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1356/2011, внесена от Markus Tilli, с германско гражданство, 
относно твърдение за дискриминация, основана на възраст

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията протестира срещу факта, че в Германия притежателите на 
свидетелство за управление, получено преди 1980 г., могат да управляват лек 
мотоциклет с обем на цилиндъра до 125 cm3. Вносителят на петицията е получил 
свидетелството си за управление след 1980 г .  и поради това с него не може да 
управлява такъв мотоциклет. Той счита, че се касае за дискриминация, основана на 
възраст.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 20 април 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 август 2012 г.

Основната жалба на вносителя на петицията е, че след 1980 г. притежателите на 
определен клас свидетелството за управление нямат възможност  да управляват мощни 
мотоциклети; притежателите на свидетелства, предшестващи тази промяна, не са 
засегнати от изменението на условията. Той счита, че това е действителна 
дискриминация, основана на възраст, срещу онези (в общия случай по-млади) лица, 
които са се сдобили със свидетелство за управление след този момент, в подкрепа на 
което той прилага значително количество свалени от интернет коментари относно 
антидискриминационното законодателство. В края той прилага и разясняване на 
ситуацията от съответните германски органи. Той оспорва и транспонирането в 
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Германия на съответната директива на ЕС1, насочена към съпоставимостта на 
свидетелствата за управление в ЕС.

Фактът, че хората, които вече са притежавали свидетелство за управление на МПС 
преди промяната на правилата през 1980 г. относно това кой какъв вид мотоциклет има 
право да управлява, все още могат да използват тези свидетелства и да се ползват от 
привилегиите по тях (като възможността за управление на относително мощни 
мотоциклети без допълнителни формалности) не представлява дискриминация, 
основана на възраст. От 1980 г. правилата са ясни за всички нови заявители, 
независимо от възрастта им; единствено се запазват придобитите права, произтичащи 
от предварително съществуващите свидетелства. Всъщност, ако това не беше така, би 
се стигнало до положение с обратно действие на правилата за притежателите на тези 
съществуващи вече свидетелства, което се нуждае от обосновка. 

Що се отнася до жалбата на вносителя на петицията относно липсата на транспониране 
на новата директива за свидетелствата за управление на моторни превозни средства, 
Комисията ще отбележи, че макар крайният срок за транспониране на Директива 
2006/126/ЕО да беше 19 януари 2011 г., част от Директивата, член 16, параграф 1, ще 
влезе в сила едва на 19 януари 2013 г. Германия е съобщила на Комисията за пълното 
транспониране на Директива 2006/126/ЕО преди крайния срок - януари 2011 г. 

Заключение
Комисията счита, че няма основания за продължаване на разглеждането на въпроса.

                                               
1 Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно свидетелства за управление на 
превозни средства, ОВ L 403, 30.12.2006 г., стр. 18.


