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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

22.1.2010

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1017/2009 dėl motociklų numerio ženklų matmenų 
suvienodinimo ES, kurią pateikė Vokietijos pilietis Frank Herbrik

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas aiškina, kad pasipiktinimas motociklų numerio ženklų matmenimis toks 
didelis, jog sulaiko galimus pirkėjus nuo naujo motociklo įsigijimo. Pasak peticijos pateikėjo, 
yra didelių matmenų skirtumų tarp įvairių ES valstybių narių ir net pačiose valstybėse narėse 
(pvz., Vokietijoje). Vokietijos valdžios atstovai laikosi nuomonės, kad mažesni numerio 
ženklai bus nebeįskaitomi. Peticijos pateikėjas daro išvadą, kad Prancūzijos policininkų 
regėjimas geresnis nei jų kolegų Vokietijoje. Kaip teigia peticijos pateikėjas, motociklų 
vairuotojai jaučia stiprų emocinį ryšį su savo motociklu, o matomi požymiai šiuo atveju 
vaidina svarbų vaidmenį. Peticijos pateikėjas siūlo naujuosius Prancūzijos motociklų numerio 
ženklus naudoti kaip vienodą modelį motociklų numerio ženklams visoje ES.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. lapkričio 5 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. sausio 22 d.

„Peticija

Peticijos pateikėjas aiškina, kad pasipiktinimas motociklų numerio ženklų matmenimis toks 
didelis, jog sulaiko galimus pirkėjus nuo naujo motociklo įsigijimo. Pasak peticijos pateikėjo 
yra didelių matmenų skirtumų tarp įvairių ES valstybių narių ir net pačiose valstybėse narėse. 
Peticijos pateikėjas siūlo naujuosius Prancūzijos motociklų numerio ženklus naudoti kaip 
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vienodą modelį motociklų numerio ženklams visoje ES.

Komisijos pastabos dėl peticijos

Numerio ženklo matmenys nepriklauso Europos Sąjungos jurisdikcijai. Kompetencija šioje 
srityje priklauso Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijai (UN-ECE), kuri parengė 
Vienos kelių eismo konvenciją1.

Visoje EB taikoma sukomplektuotos transporto priemonės tipo patvirtinimo sistema, kuri nuo 
2003 m. birželio mėn. privalomai taikoma visiems naujiems motociklams, nustato suderintus 
galinio registracinio numerio ženklo tvirtinimo vietos matmenis (1993 m. spalio 29 d. 
Direktyva 93/94/EEB). Remiantis šios direktyvos priedu motociklų galinio registracinio 
numerio ženklo tvirtinimo vietos matmenys turi būti 280 mm pločio ir 210 mm aukščio (1.2. 
punktas). Peticijoje nėra jokios informacijos, rodančios, kad Vokietijos ženklo matmenis 
reglamentuojančios nuostatos keltų problemą dėl tokių matmenų.

Išvada

Europos Komisija negali komentuoti peticijos pateikėjo pasiūlymo.“

                                               
1 1968 m. lapkričio 8 d. Vienos kelių eismo konvencija (http://www.unece.org/trans/conventn/legalinst.html). 


