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Tárgy: A Carsten Thurau német állampolgár által benyújtott 0537/2009. számú 
petíció a vezetői engedélyekről

1. A petíció összefoglalása

 A 91/439/EGK irányelvet módosító 2008/65/EK irányelv felülvizsgálata kapcsán, a petíció 
benyújtója azt szeretné, hogy Németország tegye lehetővé a B kategóriás vezetői engedéllyel 
rendelkezők számára is, hogy A1 kategóriájú motorkerékpárt (maximum 125 köbcentiméter) 
vezethessenek. A petíció benyújtója azt állítja, hogy a B kategóriás vezetői engedéllyel 
rendelkező személyek Olaszországban, Spanyolországban és Franciaországban már 
rendelkeznek e joggal. Meglátása szerint a tény, hogy Németország kizárja ezt a lehetőséget 
sérti az európai egyenlő elbánás elvét.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. július 17. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 25.

A petíció benyújtója német állampolgár, aki azt szeretné, hogy Németország tegye lehetővé a 
B kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezők számára is, hogy A1 kategóriájú motorkerékpárt 
(maximum 125 köbcentiméter) vezethessenek, amint az néhány tagállamban, mint például 
Franciaországban és Olaszországban lehetséges.
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A vezetői engedélyekről szóló 91/439/EGK1 irányelv 5. cikkének (3) bekezdése kimondja, 
hogy „a tagállamok a területükön való járművezetéshez az alábbi egyenértékűségeket 
adhatják meg: a kismotorkerékpárokra a B kategóriára vonatkozó engedélyt.” A 
kismotorkerékpár A1 kategóriába tartozó motorkerékpár, amely hengerűrtartalma nem 
haladja meg a 125 köbcentimétert. 

Mindazonáltal a tagállamok nem kötelesek ilyen jellegű intézkedést bevezetni, ez csupán egy 
lehetőség, amellyel saját belátásuk szerint élhetnek. A fent említett irányelv nemzeti jogba 
való átültetésekor a német hatóságok úgy határoztak, hogy ezzel a lehetőséggel nem élnek. 
Határozatuk nem ellentétes a vezetői engedélyekről szóló közösségi jogszabályokkal. 

A vezető engedélyekről szóló, küszöbön álló irányelv2, amely 2013. január 19-től 
alkalmazandó, nem változtat a szóban forgó kérdéssel kapcsolatban fennálló jelenlegi 
helyzeten. Az irányelv 6. cikkének (3) bekezdése ugyanezen rendelkezést tartalmazza. 

Következtetés

A német jogszabály összhangban áll a közösségi jogszabályokban foglalt rendelkezésekkel.

                                               
1 Az 1991. július 29-i 91/439/EGK irányelv a vezetői engedélyekről, HL L 237., 1991.8.24., 1. o.
2 A 2006. december 20-i 2006/126/EK irányelv a vezetői engedélyekről, HL L 403.,, 2006.12.30., 18. o. 


