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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1356/2011 af Markus Tilli, tysk statsborger, om påstået 
forskelsbehandling på grundlag af alder

1. Sammendrag

Andrageren protesterer imod, at kørekortindehavere i Tyskland, som har fået deres kørekort 
inden 1980, har ret til at føre en let motorcykel, hvor slagvolumenen ikke overstiger 125 cc. 
Andrageren har fået sit kørekort efter 1980 og har derfor ikke ret til at føre en sådan 
motorcykel med dette kørekort. Han mener, at der er tale om forskelsbehandling på grundlag 
af alder.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. april 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. august 2012

Andragerens hovedklage er, at det siden 1980 ikke har været muligt for indehavere af visse 
klasser kørekort at få ret til at anvende kraftige motorcykler. Indehavere af kørekort, der 
hidrører fra før dette tidspunkt, er ikke omfattet af ændringerne. Han betragter dette som 
forskelsbehandling på grund af alder mod (almindeligvis yngre) personer, som har ansøgt om 
kørekort efter 1980. For at underbygge dette har han vedføjet en lang række downloadede 
kommentarer vedrørende lovgivning mod forskelsbehandling. Afslutningsvis vedføjer han 
også en forklaring på situationen fra de relevante tyske myndigheder. Han stiller også 
spørgsmålstegn ved Tysklands gennemførelse af det relevante EU-direktiv1, der har 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF af 20. december 2006 om kørekort (EUT L 403 af 
30.12.2006, s. 18).
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sammenlignelighed af kørekort i EU til formål.

Det forhold, at personer, som allerede var indehavere af et kørekort inden ændringen i 1980 af 
reglerne om, hvem der kan føre, hvilke typer motorcykler, stadig kan anvende dette kørekort 
og stadig nyder godt af fordelene herved (såsom muligheden for at køre relativt kraftige 
motorcykler uden yderligere formaliteter), udgør ikke forskelsbehandling på grundlag af 
alder. Reglerne har siden 1980 været klare for nye ansøgere uanset alder, blot med den 
forskel, at de erhvervede rettigheder, der gælder for kørekort fra før dette tidspunkt, bevares. 
Forholdt det sig ikke således, ville det pålægge indehavere af kørekort fra før 1980 en 
betingelse med tilbagevirkende kraft, hvilket ville gøre en begrundelse påkrævet. 

For så vidt angår andragerens klage over den manglende gennemførelse af det nye direktiv 
om kørekort, påpeger Kommissionen, at selv om fristen for gennemførelse af direktiv 
2006/126/EF var den 19. januar 2011, træder en del af dette direktiv, nemlig artikel 16, stk. 1, 
først i kraft den 19. januar 2013. Tyskland havde meddelt Kommissionen, at landet havde 
gennemført direktiv 2006/126/EF fuldt ud inden fristen i januar 2011. 

Konklusion
Kommissionen mener ikke, at der er grundlag for at foretage sig yderligere i denne sag.


