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1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επιθυμεί να επιτρέπει η Γερμανία, κατ’ εφαρμογή της διάταξης της οδηγίας 
2008/65/ΕΚ για την τροποποίηση της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ για την άδεια οδήγησης, στους 
κατόχους άδειας οδήγησης κατηγορίας B να οδηγούν και μοτοσικλέτα κατηγορίας A1 (έως 
125 κ.εκ.). Ο αναφέρων επισημαίνει ότι οι κάτοχοι άδειας οδήγησης κατηγορίας B στην 
Ιταλία, την Ισπανία και τη Γαλλία έχουν αυτό το δικαίωμα. Θεωρεί δε ότι το γεγονός ότι η 
Γερμανία αποκλείει αυτήν τη δυνατότητα συνιστά παραβίαση της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης στην Ευρώπη.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 17 Ιουλίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Σεπτεμβρίου 2009.

Ο αναφέρων, γερμανός πολίτης, επιθυμεί να επιτρέπει η Γερμανία στους κατόχους άδειας 
οδήγησης κατηγορίας Β να οδηγούν και μοτοσικλέτα κατηγορίας Α1 (έως 125 κ.εκ.), όπως 
συμβαίνει σε ορισμένα άλλα κράτη μέλη, για παράδειγμα στη Γαλλία και στην Ιταλία.

Το άρθρο 5, παράγραφος 3 της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ1 για την άδεια οδήγησης ορίζει ότι 
«τα κράτη μέλη μπορούν να εγκρίνουν για την οδήγηση στο έδαφός τους, τις εξής ισοτιμίες: 

                                               
1 Οδηγία 91/439/ΕΟΚ της 29ης Ιουλίου 1991 για την άδεια οδήγησης, ΕΕ L 237 της 24.8.1991, σ. 1.
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ελαφρά μηχανοκίνητα δίκυκλα με άδεια κατηγορίας Β». Ως ελαφρύ μηχανοκίνητο δίκυκλο 
νοείται το μηχανοκίνητο δίκυκλο κατηγορίας Α1 έως 125 κ.εκ.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να εφαρμόσουν ένα τέτοιο μέτρο – αποτελεί 
απλώς επιλογή την οποία μπορούν να κάνουν ή όχι. Κατά την εφαρμογή της ανωτέρω 
οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο, οι γερμανικές αρχές αποφάσισαν να μην υιοθετήσουν την 
επιλογή αυτή. Η εν λόγω απόφαση δεν αντίκειται στην κοινοτική νομοθεσία για την άδεια 
οδήγησης. 

Η επικείμενη οδηγία για την άδεια οδήγησης1 η οποία θα ισχύσει από τη 19η Ιανουαρίου 
2013 δεν αλλάζει την παρούσα κατάσταση σε ό,τι αφορά το ζήτημα αυτό· η ίδια διάταξη 
προβλέπεται στο άρθρο 6, παράγραφος 3, αυτής της οδηγίας. 

Συμπέρασμα
Η γερμανική νομοθεσία συνάδει με τις διατάξεις που προβλέπονται στην κοινοτική 
νομοθεσία.

                                               
1 Οδηγία 2006/126/ΕΚ της 20ής Δεκεμβρίου 2006 για την άδεια οδήγησης, ΕΕ L 403/18 της 30.12.2006, σ. 18.


