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PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

25.9.2009

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0537/2009, którą złożył Carsten Thurau (Niemcy) w sprawie praw 
jazdy

1. Streszczenie petycji

Składający petycję domaga się, by przy przeprowadzaniu przeglądu dyrektywy 2008/65/WE 
zmieniającej dyrektywę 91/439/EWG w sprawie praw jazdy, Niemcy umożliwiły osobom 
posiadającym prawo jazdy kat. B prowadzenie motocykli kat. A1 (maks. do 125 cc). 
Składający petycję twierdzi, że osoby posiadające prawo jazdy kat. B we Włoszech, Hiszpanii 
i Francji mają już takie uprawnienia. Uważa on, że fakt, iż Niemcy wykluczają taką 
możliwość, stanowi naruszenie zasady równości w Europie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 17 lipca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 września 2009 r.

Składający petycję, obywatel niemiecki, domaga się, by Niemcy umożliwiły osobom 
posiadającym prawo jazdy kat. B prowadzenie motocykli kat. A1 (maks. do 125 cc), tak jak 
jest to możliwe w niektórych innych państwach członkowskich, na przykład we Francji 
i Włoszech. 

Zgodnie z art. 5 ust. 3 dyrektywy 91/439/EWG 1 w sprawie praw jazdy stanowi, że „dla ruchu 

                                               
1 Dyrektywa 91/439/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie praw jazdy, Dz.U. L 237 z 24.8.1991, s. 1.
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na ich własnym terytorium państwa członkowskie mogą przyznać następujące odpowiedniki: 
lekkie motocykle mogą być zaliczone do kategorii B”. Lekki motocykl to motocykl kat. A1 
maksymalnie do 125 cc. 

Jednakże państwa członkowskie nie muszą stosować takiej miary, jest to jedynie opcja, którą 
mogą wybrać lub nie. Wdrażając wyżej wymienioną dyrektywę do prawa krajowego, władze 
niemieckie zdecydowały się nie przyjmować tej opcji. Decyzja ta nie była sprzeczna 
z przepisami wspólnotowymi dotyczącymi praw jazdy. 

Zgodnie z przyszłą dyrektywą w sprawie praw jazdy1, która zacznie obowiązywać od 
19 stycznia 2013 r., sytuacja w przedmiotowej kwestii nie ulegnie zmianie; taki sam zapis 
zawarty jest w art. 6 ust. 3 dyrektywy. 

Wniosek
W przedmiotowej kwestii ustawodawstwo niemieckie jest zgodne z prawem wspólnotowym.

                                               
1 Dyrektywa 2006/126/WE z 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy, Dz.U. L 403/18 z 30.12.2006, s. 18.


