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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0537/2009, adresată de Carsten Thurau, de cetă�enie germană, 
privind permisele de conducere

1. Rezumatul petiției

În momentul examinării Directivei 2008/65/CE de modificare a Directivei 91/439/CEE 
privind permisele de conducere, peti�ionarul dore�te ca Germania să permită ca persoanele 
care de�in un permis de categoria B să aibă, de asemenea, dreptul să conducă o motocicletă de 
categoria A1 (până la maximum 125 cc). Peti�ionarul sus�ine că persoanele care de�in permis 
de categoria B în Italia, Spania �i Fran�a beneficiază deja de acest drept. Acesta consideră că 
eliminarea de către Germania a acestei posibilită�i constituie o încălcare a principiului 
egalită�ii în Europa.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 17 iulie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 septembrie 2009

Petiționarul, cetățean german, dorește ca Germania să permită tuturor persoanelor care dețin 
un permis de conducere categoria B să aibă dreptul să conducă o motocicletă de categoria A1 
(până la maximum 125 cc), astfel cum este posibil în alte state membre, cum ar fi Franța și 
Italia, de exemplu. 



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

RO

Articolul 5 alineatul (3) din Directiva 91/439/CEE1 privind permisele de conducere 
stabilește că „statele membre pot să acorde pentru conducerea pe teritoriul lor următoarele 
echivalări: pentru motorete, un permis pentru categoria B”. O motoretă este o motocicletă 
din categoria A1 până la 125 cc. 

Cu toate acestea, statele membre nu sunt obligate să pună în aplicare o astfel de măsură, 
aceasta reprezentând doar o opțiune pe care statele o pot alege sau nu. În momentul
transpunerii directivei menționate mai sus în legislația națională, autoritățile germane au 
decis să nu adopte această opțiune. Decizia nu contravine legislației comunitare privind 
permisele de conducere. 

Viitoarea Directivă privind permisele de conducere2, care se va aplica începând cu 19 
ianuarie 2013, nu modifică situația actuală în ceea ce privește acest aspect; aceeași 
dispoziție există și la articolul 6 alineatul (3) din aceasta. 

Concluzie

Legislația germană este conformă cu dispozițiile prevăzute de legislația comunitară.

                                               
1 Directiva 91/439/CEE a Consiliului din 29 iulie 1991 privind permisele de conducere, JO L 237, 24.8.1991, p. 
1.
2 Directiva 2006/126/CE din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere, JO L 403/18 30.12.2006 p.18.


