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Tárgy: Markus Tilli német állampolgár által benyújtott 1356/2011. számú petíció az 
életkor alapján történő állítólagos hátrányos megkülönböztetéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy Németországban az 1980 előtt jogosítványt szerzett 
személyek jogosultak 125 cm3 maximális hengerűrtartalommal rendelkező könnyű 
motorkerékpár vezetésére. A petíció benyújtója 1980 után szerzett jogosítványt, és ezért nem 
vezethet ilyen motorkerékpárt. A petíció benyújtója szerint ezzel életkor alapján történő 
hátrányos megkülönböztetés éri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. április 20. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. augusztus 30.

A petíció benyújtójának fő panasza, hogy 1980 óta az egy bizonyos osztályra vonatkozó 
jogosítvánnyal rendelkezők nem vezethetnek nagy teljesítményű motorkerékpárokat. A fenti 
időpontban történt változás előtt szerzett jogosítványok birtokosait nem érinti a feltételekben 
történt változás. A petíció benyújtója szerint ez tulajdonképpen életkoron alapuló hátrányos 
megkülönböztetés azon (általában fiatal) személyek ellen, akik ezen időpont után törekednek 
jogosítvány megszerzésére, és ennek alátámasztása érdekében az internetről letöltött nagy 
mennyiségű kommentárt mellékel a megkülönböztetés-ellenes törvénnyel kapcsolatban. A 
petíció végén mellékeli továbbá az illetékes német hatóságok ezzel a helyzettel kapcsolatos 
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magyarázatát. Megkérdőjelezi továbbá a vonatkozó uniós irányelv1 – amelynek célja a 
jogosítványok EU-n belüli összehasonlíthatóságának megvalósítása – német átültetését.

Nem jelent életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetést az a tény, hogy azok a személyek, 
akik az 1980-as arra vonatkozó változás előtt szereztek jogosítványt, hogy ki milyen típusú 
motorkerékpárt vezethet, továbbra is használhatják ezt a jogosítványt és élvezhetik annak 
előnyeit (például azt, hogy további formaságok nélkül vezethetnek viszonylag nagy 
teljesítményű motorkerékpárokat). 1980 óta minden új kérelmező számára életkoruktól 
függetlenül egyértelműek a szabályok, mindössze annyi történt, hogy a már meglévő 
jogosítvánnyal szerzett jogokat fenntartották. Amennyiben ez nem így lenne, akkor az 
visszamenőleges feltételt szabna a már meglévő jogosítványok birtokosainak és ez indokolást 
igényelne. 

Ami a petíció benyújtójának a jogosítványokról szóló új irányelv átültetésének hiányára 
vonatkozó panaszát illeti, a Bizottság rámutat arra, hogy bár a 2006/126/EK irányelv 
átültetésének határideje 2011. január 19-e volt, az irányelv egy része – a 16. cikk (1) 
bekezdése – csak 2013. január 19-én lép majd hatályba. Németország a 2011. januári határidő 
előtt értesítette a Bizottságot a 2006/126/EK irányelv teljes körű átültetéséről. 

Következtetés
A Bizottság úgy véli, hogy nincs ok az ügy folytatására.

                                               
1 Directive 2006/126/EC of the European Parliament and of the Council on driving licences, OJ L 403, 
30.12.2006, p.18.


