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Komisja Petycji

30.8.2012

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1356/2011, którą złożył Markus Tilli (Niemcy) w sprawie zarzutu
dyskryminacji ze względu na wiek

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zgłasza protest przeciwko temu, że w Niemczech posiadacze prawa jazdy 
otrzymanego przed rokiem 1980 mają prawo kierować lekkim motocyklem o pojemności 
skokowej nieprzekraczającej 125 cm3. Składający petycję otrzymał swoje prawo jazdy po 
roku 1980, w związku z czym nie ma prawa kierować takim motocyklem. Jest zdania, że 
zachodzi tu dyskryminacja ze względu na wiek.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną dnia 20 kwietnia 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 sierpnia 2012 r.

Składający petycję skarży się przede wszystkim na fakt, że od 1980 r. posiadacze określonego 
rodzaju prawa jazdy nie mają prawa kierować motocyklami o dużej mocy; nowe warunki nie 
dotyczą posiadaczy praw jazdy uzyskanych przed tą zmianą. Uważa on, że istnieje faktyczna 
dyskryminacja ze względu na wiek osób (zazwyczaj młodszych), które uzyskały prawo jazdy 
po roku 1980, i na poparcie swojej tezy załącza on dużą ilość komentarzy na temat 
antydyskryminacyjnych przepisów prawa. Na koniec załącza również wyjaśnienie sytuacji, 
jakie podały właściwe organy niemieckie. Zadaje również pytanie dotyczące transpozycji do 
prawa niemieckiego odpowiedniej dyrektywy UE1 mającej na celu osiągnięcie 

                                               
1 Dyrektywą 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy (Dz.U. L 403 z 30.12.2006, 
s. 18):
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porównywalności praw jazdy w UE.

Fakt, że osoby, które już posiadały prawo jazdy przed zmianą w 1980 r. przepisów 
dotyczących uprawnień do kierowania danym rodzajem motocykli, mogą nadal używać tego 
korzystniejszego prawa jazdy (umożliwiającego między innymi kierowanie motocyklami o 
stosunkowo dużej mocy bez żadnych dodatkowych formalności), nie stanowi dyskryminacji 
ze względu na wiek. Od 1980 r. przepisy były jasne dla wszystkich nowych kandydatów, 
niezależnie od ich wieku; utrzymano jedynie nabyte prawa związane z poprzednio 
istniejącymi prawami jazdy. Gdyby ich nie utrzymano, nałożono by wsteczne warunki na 
posiadaczy praw jazdy uzyskanych przed 1980 r., co wymagałoby uzasadnienia. 

W odniesieniu do skargi składającego petycję odnośnie do transpozycji nowej dyrektywy w 
sprawie praw jazdy, Komisja pragnie poinformować, że chociaż termin transpozycji 
dyrektywy 2006/126/WE upłynął dnia 19 stycznia 2011 r., część tej dyrektywy (art. 16 ust. 1) 
wejdzie w życie dopiero dnia 19 stycznia 2013 r. Niemcy powiadomiły Komisję, że dokonały 
pełnej transpozycji dyrektywy 2006/126/WE przed upływem terminu wyznaczonego na 
styczeń 2011 r. 

Podsumowanie
Komisja uważa, że istnieją podstawy do zamknięcia tej sprawy.


