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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1356/2011, του Markus Tilli, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με
εικαζόμενη διάκριση λόγω ηλικίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει ότι οι κάτοχοι αδειών οδήγησης στη Γερμανία που απέκτησαν την 
άδειά τους πριν το 1980, έχουν το δικαίωμα να οδηγούν ελαφριά μοτοσικλέτα με κυβισμό 
έως 125 κυβικά εκατοστά. Ο αναφέρων απέκτησε την άδεια οδήγησής του μετά το 1980 και 
κατά συνέπεια δεν επιτρέπεται να οδηγεί τέτοια μοτοσυκλέτα με την εν λόγω άδεια. Θεωρεί 
ότι πρόκειται για διάκριση λόγω ηλικίας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Απριλίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Αυγούστου 2012

Η βασική διαμαρτυρία του αναφέροντα είναι ότι από το 1980 και μετά δεν είναι δυνατόν οι 
κάτοχοι ορισμένης κατηγορίας άδειας οδήγησης να έχουν το δικαίωμα να οδηγούν 
μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού˙ οι κάτοχοι αδειών προγενέστερων της μεταβολής αυτής 
δεν επηρεάζονται από τη μεταβολή των προϋποθέσεων. Ο αναφέρων θεωρεί ότι αυτό 
αποτελεί ουσιαστικά διάκριση λόγω ηλικίας, στρεφόμενη κατά ατόμων (γενικά νεότερων) τα 
οποία διαθέτουν μεταγενέστερες άδειες οδήγησης, και για να υποστηρίξει το επιχείρημά του 
αυτό, παραθέτει σημαντικό όγκο σχολιασμών από το διαδίκτυο σχετικά με το δίκαιο κατά 
των διακρίσεων. Στο τέλος επισυνάπτει επίσης επεξήγηση της κατάστασης από τις αρμόδιες 
γερμανικές αρχές. Θέτει επίσης υπό αμφισβήτηση τη μεταφορά της σχετικής οδηγίας1 της ΕΕ 
                                               
1 Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 για τις 
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στη νομοθεσία της Γερμανίας, η οποία αποσκοπεί στη συγκρισιμότητα των αδειών οδήγησης 
στην ΕΕ.

Το γεγονός ότι άτομα που έχουν ήδη στην κατοχή τους άδεια οδήγησης προγενέστερη της 
μεταβολής που επήλθε το 1980 στους κανόνες οι οποίοι ρυθμίζουν το ποιος μπορεί να οδηγεί 
τον κάθε τύπο μοτοσικλέτας, μπορούν να εξακολουθούν να χρησιμοποιούν αυτή την άδεια 
και να συνεχίζουν να απολαμβάνουν τα οφέλη αυτής (όπως είναι η δυνατότητα 
χρησιμοποίησης σχετικά δυνατών μοτοσικλετών χωρίς καμία πρόσθετη διατύπωση), δε 
συνιστά διάκριση λόγω ηλικίας. Από το 1980 οι κανόνες είναι σαφείς για κάθε νέο αιτούντα 
ανεξαρτήτως ηλικίας˙ μόνο τα αποκτηθέντα δικαιώματα που είναι έμφυτα στις 
προϋπάρχουσες άδειες διατηρούνται. Πράγματι, αν αυτό δεν ίσχυε, θα μπορούσε να 
επιβληθεί στους κατόχους τέτοιων προϋπαρχουσών αδειών όρος αναδρομικότητας, που θα 
επέβαλλε αιτιολόγηση. 

Όσον αφορά τη διαμαρτυρία του αναφέροντα σχετικά με την έλλειψη μεταφοράς της νέας 
οδηγίας για τις άδειες οδήγησης, η Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει ότι, παρόλο που η 
προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας 2006/126/ΕΚ ήταν η 19η Ιανουαρίου 2011, τμήμα 
της οδηγίας, δηλαδή το άρθρο 16 παρ. 1, θα τεθεί σε ισχύ μόλις στις 19 Ιανουαρίου 2013. Η 
Γερμανία είχε κοινοποιήσει στην Επιτροπή την πλήρη μεταφορά της οδηγίας 2006/126/ΕΚ 
πριν από το πέρας της προθεσμίας του Ιανουαρίου 2011. 

Συμπέρασμα
Η Επιτροπή θεωρεί την υπόθεση λήξασα.

                                                                                                                                                  
άδειες οδήγησης (ΕΕ L 403, 30.12.2006, σ. 18).


