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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

25.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0537/2009, внесена от Carsten Thurau, с германско 
гражданство, относно свидетелства за управление на МПС

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията иска при извършване на прегледа на Директива 2008/65/ЕО за 
изменение на Директива 91/439/ЕИО относно свидетелствата за управление на моторни 
превозни средства Германия да осигури възможност лицата, притежаващи свидетелства 
за управление на МПС от категория „В“, да имат право също така да управляват 
мотоциклети от категория „А1“ (обем на двигателя до 125 см3). Вносителят на 
петицията изтъква, че лицата, притежаващи свидетелство за управление на МПС от 
категория „В“ в Италия, Испания и Франция, вече имат това право. Той счита факта, че 
Германия изключва тази възможност, за нарушение на принципа на равенство в 
Европа.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 17 юли 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 25 септември 2009 г.

Вносителят на петицията, с германско гражданство, настоява Германия да осигури 
възможност лицата, притежаващи свидетелства за управление на МПС от категория 
„В“, да имат правото да управляват и мотоциклети от категория „А1“ (обем на 
двигателя до 125 см3), както е в някои други държави-членки, например Франция и 
Италия.



PE429.658v01-00 2/2 CM\792295BG.doc

BG

Член 5, параграф 3 от Директива 91/439/ЕИО1 относно свидетелствата за управление 
на моторни превозни средства постановява, че „за управление на тяхна територия, 
държавите-членки могат да издават документи, приравнени към свидетелства за 
управление на: леки мотоциклети по свидетелство за категория В“. Лек мотоциклет е 
мотоциклет от категория А1 с обем на двигателя до 125 см3.

Но държавите-членки не са задължени да приложат тази мярка; това е само 
възможност, която те могат да изберат или не. При прилагането на гореспоменатата 
директива в националното си законодателство германските органи са решили да не 
възприемат тази възможност. Това решение не противоречи на законодателството на 
Общността относно свидетелствата за управление на моторни превозни средства.

Директивата относно свидетелствата за управление на моторни превозни средства2, 
която предстои да влезе в сила от 19 януари 2013 г., не променя настоящата ситуация 
по отношение на този въпрос. Същата разпоредба е предвидена в нейния член 6, 
параграф 3.

Заключение
Германското законодателство е в съответствие с разпоредбите, предвидени в 
законодателството на Общността.

                                               
1 Директива 91/439/ЕИО от 29 юли 1991 година относно свидетелствата за управление на моторни 
превозни средства, ОВ L 237, 24.8.1991 г., стр. 1.
2 Директива 2006/126/ЕО от 20 декември 2006 година относно свидетелствата за управление на моторни 
превозни средства, ОВ L 403/18, 30.12.2006 г., стр.18.


