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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0537/2009 af Carsten Thurau, tysk statsborger, om kørekort

1. Sammendrag

Andrageren ønsker, at Tyskland ved genbehandlingen af direktiv 2008/65/EF om ændring af 
direktiv 91/439/EØF om kørekort gør det muligt, at indehavere af et kørekort B også har ret til 
at føre en motorcykel i kategori A1 (indtil maksimalt 125 cm3). Andrageren oplyser, at 
indehavere af kørekort B i Italien, Spanien og Frankrig har ret hertil. Efter hans opfattelse 
udgør Tysklands udelukkelse af denne mulighed en krænkelse af principperne om
ligebehandling i Europa.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. juli 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. september 2009.

"Andrageren, en tysk statsborger, ønsker, at Tyskland skal gøre det muligt for indehavere af et 
kørekort til kategori B også at få ret til at føre en motorcykel i kategori A1(indtil maksimalt 
125 cm3), da dette er muligt i andre medlemsstater, som f.eks. Frankrig og Italien.

I artikel 5, stk. 3, i direktiv 91/439/EØF1 om kørekort fastsættes det, at "medlemsstaterne 
kan fastsætte følgende ækvivalensregler for så vidt angår kørsel på deres eget område: [...] 
b) kørekort til kategori B kan ligeledes give ret til at føre lette motorcykler". En let 
motorcykel er en motorcykel i kategori A1 indtil 125 cm3.

                                               
1 Direktiv 91/439/EØF af 29. juli 1991 om kørekort, EFT L 237 af 24.8.1991, s. 1.
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Medlemsstaterne er imidlertid ikke forpligtet til at gennemføre denne foranstaltning. Det er 
blot en mulighed, som de kan tilvælge eller fravælge. Ved gennemførelsen af ovennævnte 
direktiv i den nationale lovgivning besluttede de tyske myndigheder ikke at indføre denne 
mulighed. Denne beslutning var ikke i strid med fællesskabslovgivningen om kørekort.

Det kommende direktiv om kørekort1, som vil finde anvendelse fra den 19. januar 2013, 
ændrer ikke den nuværende situation med hensyn til dette spørgsmål. Samme bestemmelse 
findes i artikel 6, stk. 3, i direktivet.

Konklusion

Den tyske lovgivning er i overensstemmelse med bestemmelserne i fællesskabslovgivningen."

                                               
1 Direktiv 2006/126/EF af 20. december 2006 om kørekort, EUT L 403/18 af 30.12.2006, s. 18.


