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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1356/2011, adresată de Markus Tilli, de cetățenie germană, 
privind o presupusă discriminare pe motiv de vârstă

1. Rezumatul petiției

Petiționarul reclamă faptul că, în Germania, deținătorii de permise de conducere, care le-au 
obținut înainte de anul 1980, pot conduce o motocicletă ușoară cu o capacitate cilindrică ce nu 
depășește 125 cmc. Petiționarul și-a obținut permisul de conducere după anul 1980 și nu poate 
conduce o astfel motocicletă cu un astfel de permis. El consideră că acest aspect reprezintă o 
discriminare pe motiv de vârstă.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 20 aprilie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 august 2012

Principalul motiv al plângerii petiționarului este faptul că din 1980 nu a mai fost posibil ca 
titularii anumitor categorii de permise de conducere să aibă dreptul de a conduce motociclete 
puternice; drepturile titularilor de permise de conducere anterioare acestei date nu sunt 
afectate de schimbarea condițiilor. Petiționarul consideră acest fapt o discriminare pe motiv de 
vârstă împotriva celor care (în general tineri) au obținut permise de la respectiva dată, 
anexând în sprijinul afirmației sale un număr substanțial de comentarii privind legea 
împotriva discriminării. La sfârșit, petiționarul anexează o explicație a situației din partea 
autorităților germane competente. El pune sub semnul întrebării și transpunerea în Germania a 
directivei UE1 relevante care vizează comparabilitatea permiselor de conducere în UE.
                                               
1 Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de 
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Faptul că titularii de permise de conducere anterioare modificării din 1980 a regulilor privind 
tipurile de motociclete care pot fi conduse de titularii de anumite permise pot continua să 
folosească respectivele permise și pot continua să beneficieze de condițiile acordate acestora 
(cum ar fi posibilitatea de a conduce motociclete relativ puternice fără alte formalități 
suplimentare) nu constituie o discriminare pe motiv de vârstă. Din 1980 regulile au fost clare 
pentru toți noii solicitanți, indiferent de vârsta lor; sunt menținute numai drepturile care 
fuseseră deja obținute în baza permiselor existente înaintea datei respective. Dacă ele nu ar fi 
menținute, ar însemna impunerea unei condiții retroactive titularilor permiselor obținute 
înaintea respectivei date, fapt ce ar presupune o justificare întemeiată. 

În privința plângerii petiționarului privind netranspunerea noii Directive privind permisele de 
conducere, Comisia subliniază faptul că, deși termenul de transpunere a Directivei 
2006/126/CE a fost 19 ianuarie 2011, o parte a directivei și anume articolul 16 alineatul (1) va 
intra în vigoare abia la 19 ianuarie 2013. Germania a comunicat Comisiei transpunerea 
completă a Directivei 2006/126/CE înaintea termenului prevăzut pentru ianuarie 2011. 

Concluzie
Comisia consideră că nu există motive de a continua procedura în legătură cu prezenta 
plângere.
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