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Tárgy: Frank Herbrik, német állampolgár által benyújtott 1017/2009. számú petíció 
az Európai Unióban a motorok számára kiadott rendszámtáblák egységes 
méretéről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy motorok rendszámtábláinak mérete akkora bosszúságot 
okoz, hogy ez sok potenciális vásárlót visszatart attól, hogy új motorkerékpárt vásároljon. A 
petíció benyújtója szerint nagy különbségek figyelhetők meg a méretek tekintetében a 
különböző uniós tagállamokban, sőt még az egyes tagállamokon (pl. Németországon) belül is. 
A német hatóságok azon az állásponton vannak, hogy kisebb rendszámtábláról nem lehetne 
leolvasni a rendszámot. A petíció benyújtója ebből azt a következtetést vonja le, hogy a 
francia rendőröknek jobb a látásuk, mint német kollegáiknak. A petíció benyújtója szerint a
motorosok érzelmileg erősen kötődnek a motorjukhoz, és ebben a jármű kinézete fontos 
szerepet játszik. A petíció benyújtója javasolja, hogy a motorok tekintetében az új francia 
rendszámtáblát használják egységes modellként az egész Európai Unióban.  

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. november 5. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. január 22.

A petíció
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A petíció benyújtója kifejti, hogy a motorkerékpárok rendszámtáblájának mérete akkora 
bosszúságot okoz, hogy ez sok potenciális vásárlót visszatart attól, hogy új motorkerékpárt 
vásároljon. A petíció benyújtója szerint e téren komoly eltérések mutatkoznak az uniós 
tagállamok között, sőt még azokon belül is. A petíció benyújtója egységes motorkerékpár-
rendszámtáblák bevezetését kéri az EU egész területén, amelyek az új francia változat 
mintáját követik. 

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

A rendszámtáblák mérete – mint olyan – nem tartozik az Európai Unió hatáskörébe. Az 
Egyesült Nemzetek Gazdasági Bizottsága (UNECE) rendelkezik hatáskörrel a szóban forgó 
kérdésben, amelyre a közúti közlekedésről szóló bécsi egyezmény1 alkalmazandó.

Az EK teljes jármű típus-jóváhagyási rendszere (WVTA) – amely 2003 júniusa óta 
valamennyi új motorkerékpárra vonatkozóan kötelező – egységes méretekről rendelkezik a 
hátsó rendszámtábla elhelyezését illetően (az 1993. október 29-i 93/94/EGK irányelv). A 
szóban forgó irányelv mellékletében foglaltak szerint a motorkerékpárok hátsó 
rendszámtábláinak elhelyezése a következő méretekben történik: szélessége 280 mm, 
magassága 210 mm (1.2. pont). A petícióban semmi nem utal arra, hogy a rendszámtáblák 
méretére vonatkozó német rendelkezések az említett méretek szempontjából aggályosak. 
Következtetés

Az Európai Bizottságnak nem áll módjában megjegyzést fűzni a petíció benyújtója által tett 
javaslathoz.

                                               
1 A közúti közlekedésről szóló, 1968. november 8-i bécsi egyezmény 
(http://www.unece.org/trans/conventn/legalinst.html) 


